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 کر کت ابال نیلام ےک تیمار سرخ
 ایک رکا اد یدک فسا سد تاب اوج هک شر رزین

 مصر ارس تابآ نرم اضم تاناومگ
 ٩ ے تار ۓل ےک نوک نک ین 21 ےہ و

 ؟ےادولرابا چ ن وہ ے نام آھ | |
 را

 ؛ ساب کوم لونا
 و نا ورک افشا فکر ورتم
 ات ایک ایی ند ےک رول یو ت
 ۽ ںیہن اب یئ ارن یت لاول قت سیر تای 3 یے
 ؟ے شک تر اظ اےس بس

 و ج قدرت قش
 ؟ ںیہتا ےہ کرو یا
 ؛ںیہنای ےہ تہب اشرت سک ق ولع وک ایت نح
 و اکا نری
 ؛ پنل مال اچو بر یار کافر
 ۲ ےس اتاما د ییا ےس نوری اکر زور کن امر

 و سا ساب افاجم لاَ لب | ۰

 دما
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 2 تا تگ - چہ چوک سو

 ؟ یاب بناب نکل اتنی مٹ سن
 و لابی ا مت ۰ک ها راپ تافوتزغ

 U اتان یک عن اط عهای
 ؟ رب ات یی وم اع تحب

 ۹ یہا اپ هفت کا

 و بای چت اہ ای انب تل کن اط لام وک تب
 ےہ م باشت ضبا ا ے اتش نارا
 یر دز اتکا سه هور

 : ؟ تہاخم ہد اخر دو ناجا

 44 وتو کز مع فای نشر اپ انطم کد ےران

 4۸ ؟ تار نی اھ نان نے: تر ایکڑ تح

 44 ین اف یک سنہ الا نتف تلات
 ۳ ؟ نر سر جرم نیت محبی م1 ۳۳

 ۳ ؟ سما ےس نر لو کک |
 ۱۰8۳ ؟ مي اج نر نکے لات 2

4 

۹ 

 بم بدو و ا

 و هم شر تک یادو کا دف 2
 ۰ و کج ارتش کں وہ نم ات |
FA11۰ ؟ ساب کار د جب ےک ت م ا ای ےہ ہدش ایپ تنج  

 ۱۱۳ ۽ س کوہ لاوس ںیم تے لٹ ےک نم ۳۵
 ۱۳ یا چکوال دت مزا نانا 2
 ۱ ټی قزا ےن ایا ترم قار 2

 زا 1 و ؟ ایکس ی کر اکا ۳۳۱۹
 ۱ 8 ٠ و و اولا لو 0 مس

 1 یو ایچ کک دت ما نیر

 دن نان کس دو سے چچی

! 
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 ٩ یا ی فتا ات و

ETO 
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Eا ا اےک  
 ؟ ںیہن ای موم ےکر ایک اون نت
 ۽ سید تاھا یکے اک ت ار تلا
 5 سما اہ گوب ت ور کالا ن ص

 و هدا زا اگ شی انس کاک

 ۹ EVO اگ ار ,Wy گیل زور کسر یک 1

 4 باب 272 کوس نی نرے ترا

 ؛ سنا قو لود گراف

 ۹ںیہ نیز 1 ایڈ دہ سند تیک لاو تادا

 ؟ ابد ر تہی لای طح

 ؟ رباز فرق وک

 ۽ وپ کاپ ےس بازم ےئل وکم تک یش ت

 ٢ شا سز یم
 او را تر ااھتاھک رو یک قو نای ورد

 و يا زر ناشر
 ¢ یر دسر کک

 ¢ ا ےک کک

 ۱ < ۲ | ںی ےہ نباتی ررافکن
 ڈار را ا ار حر ھی عی PE اک رک تر رک رھپ فہ تر رک رت رہ لپ کرک ا یا و SERAYE ری ار بہ عت ات رے هه

 ٠ رک و >:



 یورو ی سر حس

1 ۵ 1 

 وہ ےک اپ

 ماب ےہ نور ب ض کر روز حمو عو ئی ۰۵
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 ؟ے ہلا نم اہ

 ےک

 ۱۹۱ ؟ کاري رز یوم

 ؟ ا عم ےک

 ۱ ° کک "۶ :

 و لاا و د اسود ےہ تما
 و س ےک شاھ رت لاعا ےکر انک د کت را ۸ا

ALسمن گروپ لق ار یم کک  

 یو سر سو
 یا روش ميس ناب تشد

 a ایک لام یر یہ <

 rir ؟ باس نک فام یر ماسک
qr 2تے  

 ؟ سا هشت :
 ؟لصز اپ ا لا راز کد ےک تما ۹

 0 ےےایگ اب لوید
 ا رو ات ا رے اس

7۳ 7 ۳ 

 وہ 0 محو : 3
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 ٣ ۹ ےک ۹۲

 رخ rrr یت رکے رد کی ا ا 44
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 پو 0 نا عشا ۰

 توما ا کدہ اظ شہ وک وت تر لو 1

 شش چٹ چرچ | قلم تا کو ماری تنش ارد وک یت تضح ۳
3+ 
 ؟ ار 5 2۳ 3

 7 نم ۲۳ ۳ بک ۳ وز رتا رکا لر ۳ 8
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 ؟ تم فیض اب گوت کس نکرد کت مای | ۱۰۵

 ےک 27 1 یت مہ

 ا
 و

3 

 تا ار ل
 عار ا ری 2.2220
 ےس ہجر
 و اصلا 2

 رام مول مر ئاظفم ©
 هال کن کتاب ۱

 .ساو# لال ساک رب وکلا بت بلاک ری
 سم یکن رز ۱



 یدک یزد ا ںیس لع کمار دک مداد نیلا تر شرکا
 هک - لیعمج ا بیام او ہلا لاکو

 راب گیا کی قن نار ےک اکے ناضاو شان باک جز ےن رخ
 نایک ناسا فین عو اکا لا لیتر قل تا ۔ایرف تمانع عقوم کت سرخ

 هس زرد ےس مک( اه سال ترا وار فا ین اف دسترس بر
 لگد کل رک دا ںی ں اہک

 ۲ _ ےس یہی سمن
 و کت سلب اک قند ایر کپ تعاقب اگلا لاک کیا

 ؛ تبار دارا سلف ور کس ندا سواد ںالتخاو ترا کس

 شاگرد رب دلار حاضر | تشک و بع لنز
 یکجا باتری | یب تار وہ جون
 ۱ و وات حبس لول انت ےس فالتو نمر اھت یا کم

 ۱ یا
 ماس دا کرا ت ایسار سیب نک جوک کاو نعت تز نایت لص رو
 هرم وا ادوار راک بارو اھت اھکاھکل فیس سا ےم یمرکے سر رک دماغ اتو

 تشک یلفونس هو سا طلروم 7 ںوہراوس ںیم رپ ام دو کک یش ج انکا یکے

 تیار فال هرم ام ال ۔ کا و ہم نصت انہو ضر ایک هتک ںوہن تشر ترک
 جر هو ےہار مو ہر اقلط شش تو بویکر روا لومو نین وتود رکے ک ورندا

 ° س

 لو ی تر و یس لوح ےل وي ا تاج رح مج اب ی مک ھا

 امو اسم امر اکیا ملی ناش تفس کر ےۃراہفمار بیل ا
 الج رمی رپ کروا کلات لاسو یک وہ ا گلبز ناکامو ریڈ ا را

 ؛ےس ل ضرانگ ارا ياب چا ےہ کس لالحر شیرانی مال

 اکناو لو را, ےہ تاب رر از هان مول اھل ںیم تایآ نج اپ
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 =< ۳۹ ۹ ۳ ۳ رت ار پر رک ہرا ات رخ اب جب حا نت ان
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 اض ا کے تیز یی آی سکے خامه یاد تاب ی دعب کمیک ڈرو
 رب وقت ریون و رہ سض نفر ےن بیان نح
 ےک نم ار رک تاروت ییا یا ین اف نا تایتانیک
 زی ےہ س کت اقیدطلو تاتو تل« نت زکر اعم ےک ت آتی کلک
 لب. ہر وجوہ فض قت ھم اس ےک ت صارو جوتے رر سی او ۂ راش نما

 لا تاکر لول سالم گا یر ام! تطاا 2 ال جد تیر اف یر فن تی تا

 2 / ار طس ند ہد وایت کل این کو سزتتز

 ٤ شان کر اتم تایم ان نماز اسم ای باک وکے ظهر

 ٠ ہدارا شرم دپیکا اوت اقیدطاو تاب تر ےیل ےک زد ےک اروا تایر شک
 کرد ےب نا کرک راخت تای آں حس ایفای لاسر ارش

 : رها رک بتا جا ےک لعن جیوں تراب ناسا ںی دوتو رپ
 : تلوہس یکتا نر و ہبلعے او اه پور فیل نیل کاپ نر یر اّیوصخ
 رت روا مند قلا ےن مر لک شالات. ےس اہ راس
 44 ورقش رہ ناطم ملل[ جر ٣۹ ےک اھ کید ارکن یکم ند سیل اچ ےس عج

 ےس تالش ی انو یس تہ کار لاھ یس اش لش کراس ات ایکن رش کما ما ازور شک ¢

 3 2 ار ہن کز ورب لٹئنزب5۷ں نام کیا ید یر م ںیزور سیل ایرو ا

 ةت او دس للف ۔ گر یم ت لے فیل تک اس
 تکو زاب روزہ تس راحس يا

 ہر یت ے ا دق ہک ات

 نام ےنرکت اعم وکار ایاطتخ عارف لوبقوکت مر سا عت نک اھ
 2 نیم ٢ے ان تراس زاوا تانے تار وک مطهر یف عفان هک
 نرمال رای

 الف 4
0 

AYخم تک اب ترک ہل ی ایا اتار یت پا  

NE F&F 

 9 ےن کب ا

 بک ی رن ا رت
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 ےس سر
 رافع یونس ۱

 یورو یو رویای مو هوم



 ھا اس سس
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 یکے اجرا سیم تا گره سگ ارتکاب ےس بس (0)
 فرات ایک جاکن وه سهبار
 کنش ہے ےگ اتم کرک
 ںاہ ر الا ایا اھت ایا سراب یر داب ای ےس وے اسکا اض
 اکر اب ربل کس ای یو کب س نا تاب یکن ومن ا ام زم را

 و کم ضس نا ےس قد تور ٹا ےس اب ولیم نیک
 هیت کج شهر تنا رهبر یت 0
 یک وگو اپ نر نر ۷ تومور را اسم تیر ©

 سایر یر تم فماک رت سس ت یار اخ

 نانی رله تاب آے سا ےہ اڑ یخ سر اھت یت ایا تاو ابل کو 2

 ۱ و ےس ترس" رات جت اینا ایگ امید ناوک
 ےس دن تاباوج ےک فر امت سر یل ےک اون رایت جند دج ےک رسا 0

 ےس تییووا سبد علف ات ےس نجی نان ایب تاقیدطلو تابش وت ود

 نرخ باور ایہ ںیہ گپ تار اکتبر ساید یت اظ
 ؛ ےہ اینتر ذوخا باوتهو تاتو را اکو انا

 © هر ارس رکنی ہر تا تن و ایگ کو د اورم کت اوج ےک ات (۵)
 تار بے انا ون سج یا ت او ام دیاں باید یک ا
 ؛ ےر قاب زاید لا ڈٹ (لر) طرز هوا حس اه گہر وایم

 : زر ی ياد مار ته ریال ()
 نفت کا کتاب یی یز یس اھت جد ام کی دما ساخ ےس نک سا
 7 ساس

 تاع تاون افسر اتع ای ںی ےس یاد تريلا بوش
 ےہ ایگ د کو درر ھت ا یں سد تاباوج تک ادا ایکن کوک

 شم 7۲
 سش شی سس سس

 جد یز ج درک نال سا رد

 لب

 بز وي را رت يزد کت رپ پر
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700 
 مل

 رومن تلک دم هاب نی دوت برد شر ترد کا )| تا
 لڑا نیروی ید قا و ترا تو تا © کس ناو

 ۔ت اپ ۵ تی حج رر 44
 و رس نرم
 “الب لب شولو روس لام غوکرک العم ا دمو ید هو ر سیر[ ءاتشو

 )کم ناب 7 .
 تان وم اوخ رگ نر که با طو مم تب شان ابر

 و ا کے باپ غلم ےس در تیرماه تیپ پو ا

 ششم نا ر کے بانو ےس 7 ںی ےداّشا بکن تیا ےہ ٹو

 ےہ ئات اظ ںی تایآ انا رہا” 7 اقای غامدی صرف اکا نیم ےہ ٹیاہ 4

 ا ےک ئاشا شاتر

O1)لا تیر وک یر بشی اض امامت ت اد مچ ن  

 نکن یب رت ایان یکے اکا پ تیار هد ےک دتورو میا لایسو نشم ےک
 دارو فا شی تی جن ساکت س چد ا وت یا ہد نور یه کن ورا
 7 ےس بس مم قرف ںیدافتس ٣س و | ںی تارضت ایک درا شرک ور ےس تی اب بل کارو
 تشکر شریک ور وز ترس

2 
 ےک

: 
 وک

0 
 ےک

. 
: 

۱ : 
 ا تار ر لہرا نوا سری دم نارا ویو لنا تے.

۹ 

0 



 : 22 رس ۷مورد ے ای کر انسا اک رو کا ےل کیا یت لب

 کے سچرگت مارو فاش کتا فتا رد یش دیتا سنے ۱

 ۱ 1 تک اس تلرد یک روا یر ن نیر لات
 سک

 نوا نین ےب PIV نی رو رب نر ا ار ےب نر ٥ ام تک اپ

 رینتر دیتا 7 پ ما ںی تے کس تہ از تیا اک دقت نر ار
 )0 ورد نا تم ہر

 وہ لار لگو اوخ نیر لک سا فرم د پظطلا ة ارا (۱) ںیہ یوو ےک تر ایل

 روبرو و یار منو ایپ کر وص بول لا لایا و با
 فام اس یر تو که 2 کو را و ءارا تص

 نم تاج ولا لا اعلا فسر * سلا ایا وا عباد او نام

 2 ےگ ل سام قم کرک اتخاوکت واک کاب رقت طے ب ںیم مم کن
 ٹیاہ نیمو عر لع ٹا ںی نیل یر نیک, گار نوک

 ری لیا سب مسمس ۶٣۷7

 اگ اقرا56 الی هم کما
(e eisتام  e esات سس ۲۵,۱۳۳,  

 ۳ ام امسا نم اکا تارن نال کن 0 تا
 نیز ایش تفت یا یو () سم نی رش روس ام سو
 هر اتا نی زنا زم تن رپ

 کا یش شش (@) دلو نیم انا روس ادم ادوار شعر اج اپ
 اس و مر پیکج م دوم )یہ۳ ہ٘ہ٘ ہک ۸۵
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 ۱ وستم هم ویر وم سس ہشام تہ

 ت <

 ی E رن ہت
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 "مہ ص7

 77۳۸س

 تل اء ام واک ا نر @ اکو بم سیروس دم لر المراپ لا مس نم

 لا © قم نیل عر خروس دم غور ات ہراپ امر صبر

 IGE ا ا رس کار ا ہرا نام اں نسل
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 اتم نیل, کرس ام ان ام اگھدراپ کس نام کلا رم شوش کم مقا میرا

 لم ئررس اگ AA 0۳ ان رس ما

 ور اب اما نم هر مک دم توی مدت تر ۶ (۵) ۲۳ام نا

Eطوبی شب ناجا وبار خام تا نم(  

 ملا مشن ام وہا نانا انار 9 اا نوم دف رس اا عور
0 

 چپر لاردا م وام ۱ نی سرا (۱۳) دش نیل 2 رسا عور ہرا مم

 دب 5

 و
 مج ںی ام امت لا سوارا( ےن نیبالع نونموم ترس ا غوار

 وام نزاو شمار یوم کم( 0) کم نااط ناقرف ےس والا نر او کلا

 ںیم اب 0س وان مر اس (8) عا نیم لضلا روس متر

 1 لام رام ه5 (1)) ار نیلم توکل روس ا وکر اع وراپ
72 

7 

3 
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 و نیک هوم مے رک
 ءاَمِراَهَسلا تؤانلزماَو ۳۳م نیلالع را وس ع رله اک یک

 ہو ا

 نت ۸ ) اط نیل تامل روس سا رک زر یک تب

 2 ۹ ۳ار نال رطاف ۂروس ل و طور اپ ترش خرم اتا نو زا لا ےن کا

 اما
 رمزلآ ہرساام ZAN الا تیس سچ لنا ہللا تارت ملا

 طار همدم ہیک لتا کشا اتا تم نوت یو (۲) شم نیا
 رزم

 اهم نک هوم ۵
 مح ا ہہ ریتچم عم رس

 اخ یز سہ 0 ۱۳۳ نیاب نارعا هرس لا رک شما ال
 سین وب رر و ون وج ای یورو ویو رتی وا واویایلویاویز اجالا
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 : رول روس الم ول ۶ 2 ہرا هلو نی مری ی در۲ یز ام نیم فاش ٹک

 وہ 2, ۶ ووم 2 ۱ 4 0 3 ۲
 نی اش فو اس ا ی سیف ت هی بام زض میزبانی یا هللا 29 ae د نالت

 ع نار موس he Feo هل خرم خم ی دایر انک
 احم نلرو ونوس ۱۵, وکر ا گم هر اپ را ندعم زد نو زا ا 2 91 ٹی و 2 ا

 ردا ےس دس ناسا تر لس طعام رفت |نیاتیشت مکس نی ءبنلا سلم نوکر نه بم تیمی نبات ©

E FEETںیم امر او تا انے آے اب شراب رکھ پا لے  

۱ 
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 تیر ےہ کے نا ےک ںولو اپ شر اپ کے ایگ ار ہل را یوق اوت

۰ 

1 
 ۔_

 روا «لو اب رفتم نرم سا آل اک ترا نرم ساو هر

 : ےس اند ہت انا ید ےس نا وہ برق ت قو اکے سر کن کے اناج اہک ں ولد اب ن تول
 و اش ام اظ ںی تی 3 اپ نا گیرد ا تاک کل ی چوہے ودا راب

 ءيا باج ن کات سم | لر اتن ئو
 ای یک رام ےب ڈو یگ هک ت اپ بادام ےس راس ںی تاکہ گلا

 کپ 1 ویر سما هک بابک وزو تک ن اف ےب عبااخ

 . ایک ام را ےکر سم اسکا ئل سم بلوط تہہ یب اح گا ےس

 ا بیانات لول ت ایآن ا همتا ےہ قر ہے یہ ںولو اب ٹی اب تقی یک
 ۱ زار ام بس اک اگه قدم ےس یب نولو تیزاب اھل
 ربع ارت اپ ےس ترا کنار بستم ںی اش یک ا ےہ یم
 .: رب تقی ام لای بج ا ابر یا زط سہ تارا
 رت تگ رب بو وار وام کتب جا پا گے نیر

 یکن امارت اھم ےئل سای تای 7 اس اب ساکن اب ےس ود او ںی ےک ٹاپ



 پر کری زن سر

 6 ما نزان یوم رپ تک تایآ 0 وا زاب تایی دپ یادت بنو
 09 لو ےن اس1 نزار یا ند لورا ربع نام 9 8

 : اک ولو اب ےس تیر نزن رضای رہا

 دا اے بحار کیری ا هر ان فدک مت ایان ابن ےس اد ان نل لی

 ۶ ناًآھتر یر والا ری اس تہ وےے ےب ےس
 2 اترا وک ترکیی ماتم سجے ناڈو هو )وب ںی نادر ےہ ی کتاب ےس

 0و ریال سش ےل کور وک الداب گا ا کز ری ت امن گر سو لا ےس ناما

 : وت و راز تام کر مز یر پنے فارس واب ہد
 ران تمام ارب ایک اسد ئوم ابر توپ لو اگے ات

 . نایبد ےن ما رکے مک یل قر ا رک او کال وکو ںورضنبس ول 192 هو نام

 5 ۱ ا ا برس اروکں ولد اپ ںی
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 نیو تار ۃرس طن عر اھم راپ شی تونل تارشا ادلع شرب این علا
 هر روس کم هر یواَماد ایز هل ٹی ی او ایل(ص) ۸ اا ۳

 نلُطیارن/ اپ تاب تص اصن ےس اغ ل ارت تیت لآ ا 07027
 ۰ 3 نمک سمیر نر ما ںی اکے اک م شو اشتر طبع و
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 1 هلی ۳ یو : ھو اھت اس کک یم

 یر ا اور ھکد مکرر, رخ ار دہ ےہ ا ایام رٹ دتا و ١

 رد ار کلیک نقاب ا تے

 کت ا را کیم 1

 هر

 هد کی رم ںیہ یکروا کسان یت روس کی دارت 1

 ر IL ہلثم ید روا ِنآتلاذف شیب ن ڈنرابت یآر اوور 1

 ییارتبا ایت ی بلط ےہ یکن ام 7 ےس یکایک

 تاب تکاب کر رد اکو کرانه 1

 جک ہک بر شان د تن لا دبی تیک الخ
 8 سرو ھر اظ یا کام یگ

 ابرو کس رانا | تراش بد 7

E : 

 2 لو یی نر کرس ر ری انس مرا اما ایا ایف کس کوی هنر کس

 1 ا ورا یکن تر گاز اس 1
 بش ی 2 2 یہ ار ئرہ ےب

 : ِ e ا برس ا اھڑ کرک
 تر اند کیا یک تا رد کے رک +22 ا اک رس یوکے لو اکتیو
 و ین رع ٹر ی بک

 4 تراک 1 ِ 2 مس هر ASA 7 لاري

 کیا تم ور اھکد رہ یاس انجان تب ارس ا او و
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 اب و و يا وب يا

 جک ایا نب یخ کاج گی ڈو

 تر کپ ناک ےک رس وری نر قدر کے ایہ بت
 کورس ولرم یی چاہتا تو ان بیت لپ یو کناف

 سرہ لز رسا ور الا ےہ سگے اک الو تگ مارو ۂروس چپ

 شرور بن مورخ "یو لوک روس عی يا ای
 2 ترکی لو ارکان ںیہ کی روس اولا "ںی نئ یم لزا ول روا

 ضرورت ےگ او ےس یم بج ایگ یکے رکی ٹیک
 انکی وک اسلام اپ وا رپ ےس ےانبای قوم د ود قسم ےس ما تر کا

 : اب ےس ورک یا ںی یخ کپ یت رویا وت بج
 2 شازی ییا ےہ ر عو و رے پر لور ناز فال ای کا کف لس م اکہ اوج

 ہا اکں وچ تور بترو مکس ریش الا 3 4 کش ٤

3 

 ا

 أ
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 ی
 ی

 و
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 ریو
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 تا جو یت وی

 حر کین نوک راس ہی اتر نر ی (
 کر آیی اوت کسب اک کر پر گے دا 0 یتا ککے رک ۱

 کرک یب فل یا کبک ا یی اموت ییا دی انک :.
 کین اما رر یراص) ںیہ امن کرکے رہ اظ ترو ی ہوا ےمد 71 7

 نی زئانج کر کل قا ترورگے لول ناز فتا باوج سس یل
 سرکه نک ایشو در الف که رکی بت روکا ذوا کے ارن ری

 قو روس تر اتلتیکو یکم لک
 تط آرا لا را نیما قم ی سرت یا ےہ
 رس ںی دعب ےک کک روک لاری کیست

 یک

 ین ان



 بی و مم سس ستم مس ےہ و

 رس بدم سش او ہہی باوا ا بلط يا

 مٹہلااڈروا هیتر ایش او تاپ نا خیل ین ا یل اتش واو ما یف

 ھج ود اب ترس بای کک ک یکایک وا را نچ تن شی رقبا بوم 7227

 2 نورین بنا ار د حس رب رو سیشن ر ات عابد تحاصن (لاعمو زنا

 لن وم اد روک نإ یت روس لا 0 ان ران کا اے لتس رکو ریظنعر «وارم

 اب وات گاف ےس نھی ےس رش نإ گو برگ ایہ لو

 نا چرا ا قاری یس ست کس ھا ایم

e(یاملا ور ) کشش مچ نو 0  

 ۳ ی ٹر سا ہر وس یوم گه رس
 ےک ےک دا ۶

 سی ےس دوست دی ا تیک ول مروسروا ےس 00

 وک ےل اشوک ور رز شما روس رجب ناس ن ران یک چو سرا با 7

 او 1 اف نزز تربت ارج بن تن ارام ثیرع لکا
 م

 ۲ جو کلاپآ

 قمر ہما نر یش ٹی کلا ناس مک یخی ناوم 20

 KX KES 2 سم نر اکر وس ام رم طور اپ ےس ہیحجصس

 2س e انی ںیہ ر ورثہ یس مہ
 ےن اھت اون( اهتردتواهی رو نیزه نت دون - تن نر لو ت

 3 وو تر واک
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 رب

 ت0
۳۳ 
 اس

 ۲ روس ال روتر اعراب بالا اخذ عر وب رنو یو ورا 7 هر 0 و رت ۳ ۸ هکر مصر rr سو a ربا
 فلا هلون فا سس ام شر خاش شات دن( ٣۵ ر نیم ددجس 7ے 27 4 301 ۶ ا تحت ےہ تے و ہے

 مر 2و

 ال۸ثم نیابت اعزادلا هر, لکم انور Berl احد ترد

 یوگا ےس لائک ات پوز ےس ور تی 0702

 دیا ا یر تک قوت ایت سس یک 3
 ےہ



 ان یاب جیسے دا ڈر ا و فا پو قم ے رو جج وو پیس چو یی پک

 رگ تا آل اد تاوام ٹو 0 ےن لو نک تارک لاد تاو رقت کو رر لا :

 اتکا ست © ےس ایی لو اں ت ایآ او ید رت لما
 رندر رم قم نو لب پن انکا ی رپ لگا تایم ود ےس سم ےس اہک
 ۳ تیر گستر یی یا اظ ےک ایا

 اہیار کرا قا ے نادت نک نہ ی لوکی ر اظ ب طوال تایآل او نا نشو @

 مکے لوید دیکر جف نک کولا انہ کس ارپ رک( تان راش ناد

 بس در اک اکبری ر یاد ے بر 1

 لا ټا دوها نا سایع نبا نع ۸

 ترا نرخ نع هاست اسو هلع هلل یلص
 لات ها یل مالساا ہیلع لاقف والد

 لابی نم نیتشالاو دالا مری الا 1

 قلَخر هاش امری منانا نم نها مو 1

 و یادلار ا شاور چش ءا چرا مپ ےک

 فاتنة جرا دهن ُبارتاا تارساا #
 لمرالا اُ یزدای توزمکد رک لاح 2

 یر ادادنا ال نوک نیمرباق و
 اهین كل :یسدر اهن ل عید نالا
 ایسی 5 جو هوم دب ےک ہودہ ہک

 ےہ مفنر یکم ےس قر س رپ سکہ ا پر تیر بنای کا ایک و

 ےک ان ےک ناس وک کک او کک الاد بابایی ی
 ؛ ےہ یر ام اظ بتا نایب اجر

 تالار نیا قول قد نی ند کت شاش جو

1 

 دیس هر a مے

 ۱ ۷ مہک ہک لب ھا ا

 ضروری کس تمادر ےس اب نا تح

 ںی آلہ بت یا یں رتا

 و نار ایک نایرد تک ویزا

 رشیک لا رورفو اشیا ےک

 نرژپروا رند را رن ر ےک شو روا

 کزن بان ا ناژوررارک

 لا ںیم نر جشساپردا ایر رول

 توالت تر تا نجم مس تم ج تحمل یت یی ی تو ری ی

 سا ایپ 2 آں ر

 مارف ےس اوترو کا نیر

 دو رک زن یو سرا اردن ےیل گو



 ؛ اکا نوکیا ےن نرم کا

 سرور یاس نہ گشت لاک تی تازا وہ ساگر

 7# ہں عدا اید ایپ ئش اوس مایا ة جرا قاین اوت اینو

 لیلی ےن یا ددا ےہ بہ اک اب اس یب قلخ املا ںی امری قله نیلئاس

 رو کک یز چک ام یک ادا یاب را لو شلاوسشلاد منا ةا مر

 دا نور ار کم سہ (هرححص و هریغو رج نبا .جرخ( ) 1

 ںیواس آور گر تقوا یھ ولاو نیہ یم | لیس ناعلا ور)

 ۷ طی فرار چپک مس ےن حس ند ےہ ہوا یگ یب وک 1

 تم کم ۹ هاو نب ما نکے اف فام ےس تار ا

 گز زور یورو ڈاک تالار میٹ شال خش

1 
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 1 اہیپنر ےک شپ ایک "الو ال می مک لا لب اخو

 ۰ رپ رک مس ند ےک ۱ (انونرمرکشلا هاورد ۂتم ا

 ھ0 لٹنم نشير سام

 ناروا سلم ترند یم نیز کے ا بسنوات ت تا یا

 مان ا ید ایٹ روا لوس سراب تو ےاگرابداشرا کای ید گچ

 ارپتاواس قت قم یا نیا ا لڈ 01

4 ۹ 
 سذ لحب روا ے فرزین کف ای زکات ۳ ھی ےس را 0

 نکا روا اپ تست راے زم مے دب اد راے نر کت و

 1 می بلط ےس ر وص لود اب رو ار رکی فار ٹاک و بے یاب نیل ک

2 
2 

1 
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 را شیر ارگ نزد نو یار رو سيمنح ا را مضر ءایبرالا ف
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 ٤

 ٠
 زر نا هر | ندا واک وگو کپ آب جک ب
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 ئی جت "000

 دعا کر ارو ورتا لد ایرو رونی پاک نیر ےس ایل یب 8

 ؛ۓر اپ ار دلانا ر یضر 1

Oپ07 کدر ہل ےک ا بک اتر اتم عام یا ا ےک یب  

 رب اس اھت نکا بدم طب کتک

 رہاظوکند ےک ہا ایا یکسال ا ایکت سید وک ترتیب

 1س کر زا سادات اسکارف ید اک

 ےس ورا سرب سا ات نفر چسب کاری ساک اروا لاب #

 روتر کوا قو تی ملی ا از ایپ نل :
 ابر بیتا وک یم سرب ےک ت ایوان الود نا ےہ

 رکن اس نوا لات اما تی لاو تاوان @

 ےہ اہ جک كي دش الاد ظرتتیآل ایج کدی 9 ۳۳
 تره نت بلا لقب 0 بزم 3

 و ناس نر تانک یہ ہون مڑ بلاگ ےس ایک یٹئاوکیا ےن تا تزف

ER ۷ 1شال رکا نیو نا  
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 ٤

7 
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 ی نیو سن نر نوک راسلا ی بل
 یلدا خر ماب موس ام با یو بلا نل

 مر پارک دق ت ادام راں یتا اراب هرو ضال

 راک ییا افلاک ت سم لو یس یو ۱ ی مد اگ ت او اس

 نامے تک نیز سراتو فو ات 7 نا اروا ےن اب مپ رب

 ناموس ترا ا یھب ترا ار | ےس ےس بز یار ارم

 ) تلکس افت نام مقر تک نفری منبت

 7 کک نیر وھ ےوپچ سش نمک ست ا ایش شر سور ظر رش ر قر ٹن سس ںی کد



 مهم شم

 ہوس عو اع تیآاکر
 4 ا

 ۳ ر نم ےس ا یاہو نارو ےس ںیم نعم سا وخ طس یڑتشا شن ©

 روف ن ایر ب ترآ ے اعا کرین ا قے برنا نیو نوسآ

 اب ین ھت یوکے ںی

 ۰ نزلا گم ںی ںیہ یکی وت ا وتا عن بی مر رک شش © +

 1 فر وت رایت

 رو ہہ لوتس هیتر قق دا باراک

 1 گراف اس نکردنی

 هی ام را سر امت ام شب تی سوا

 زا زض ماد تقویت دهيم ید یافت ورد

 2 0 دلی و ظا سم دو 7

 : را طی کن رکی کک هر هرچی اچ هر يک

 1 نر کوک نیک یک دک کتو شیک یدک چ

 جا اے ناھا ہو ےس یز سل نر (اھت کیااور یا ماا

 10 0 لاغر نا یی دی بالطو ےہ ےیل ن امزلاف اش نیل

 ِ نت ایی ےب مزہ لام ان ایام انے 1نایاب کا

 ۶ تا نرو ہوتا دا تیر کن اما ےس سو یر

 من یو یم انار لاری کا با ناب لار

 تر لوک ئے ترس لا )یونس

 بر از ی تر فن کے ہ ے یوا یر یت ©) 2
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 ےک بلد رم لا ےنال ات ترک یم ےب یتیم
 دج ں 1 اردو کن زس ہےں ا ارت گیر دیر وا

 نسب سالو ا ارل اا ۱ ورکس 221 ار رت کیپ AL کٹا و ښا

 مَا یک هلد ان یل انا )طیف تیم یی اوٹ
 هم مه

 نایب هباوب لس قو رو یھب ی ںیم ج نیم نکال نت پارت نفخ :

 4 ارپ کک ابد باطوت تا ایسی نمک نوک ایچ وک نظر 1

 E هبا ید ای و وت رر قران نک رپ

 بادی ےک ی فخرو ارد یں اے ا ےہ لہو دس هاب اوت نک کم لب
 طنز سیم اک ماسک تے یا رح وک

 ۔گیہاریمر نر ماهر یک اک ایا 8 3

 : نشا دارا ینلارض نج فرز دار 090 0) 01

 نیمو ف لالا َقلخدارا یڈلاب نوزەکتد مکن لق ؛ اکییجشرالا نام مک

 سا ۵ مایا شراب زار اف "۶ 1
 ےہسو

#3 

Aںی  

 وهم

2 

 ری

 ام را تدرا اذا نو ابنوکم انا تارا روا ےرزرم

 ی سن لت بکس نا

 نر نیک پک گرگ لیا بسر برف ا

 اچ رد نب فون یاش ترآ ج اید کر رانا شان یدارف لیک ک
 « باکیفیت لا یتا گز اکی ل انا را
 یس اسوہ کور یر اروا لیا رکن لود ہک ہی بار ۶ست 9

 27 تیر روا ےہ ادا کا ام رک تیر Da اد یر دد DIL ر

 روا ےس یاں ر اور لہلھتر یتاد اس نے مضر رت ے ایما کوا ے رہ

 سو شیٹ س یس یس نا توان

"۷99 1 ۶ 

 | رد ںیم
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 لا لجر ءاج لاقردپج نب نیعس نع

 هتل وای! تی لاق ساع نیا

 نم فلیلع تاتخا ام تام لات نآرتلا ف

 نشر کشا) لیتی ها ہما لعن تل

 (نیشئاظ- غلبیتح -شرالا نلخیزلاب

 ناخ لټ يا ام شرالانلفم دبن

 ما) یزخالا ۃیألا ت تایجس لار امسلا

 كلڈںہ شرالاو - لاق من - اھانب وامسلا

0 
 هد تلور لس نا تر | ۱

1 

 .لبت املا قلع شاش لچاڈبف احد

 لمالنلغاما سابع با لاقم شرالا نل

2 

 ۳ 1 79 دو هی تارا ست لک روم

 ا “کی ہرمز جات یک لر ھیایپروت اکتیو ات یکی

 ےک رن تیا ارج اھت ںی نور بها کبک ا ہا ےس
9 

 اس ےک اروا لان توت تیم کنار تا55 مم ی ی

 ردا(ئوامف لیک روصو لک ہروتوموکس ا کرک ارو دام ےک دب کا ےس تاو

 ب ےدامر شاد 7 اہتاوراچتاو لاردا ےک یا رایو کوا
 بلطم# عو اهم ت اس

 کا بم ام اروا باد( نر گی ورا اک یز لی رکاب

 امہ ےک وک س ا اب لت ساکن رپ ناب ترک سآ
 ن کای ن

 رم بتا سير کرم شن رولا نایب نا طح اہ سیاق

 ۷ انب ایم نیرو ںیہ تی ادد ابطا ںیم بز نر سا ان ام لوگ ہل
 و وتو و ور وی جور ویو جورج

 رو

 دسر هکر رییس
 بت کیک کا ںیم ترش اب نیا ترفح

 نت آیا یہ نرخ ںیم ہک

 مما ضا یک دجو تا

 توزین واتس يا سے قہ

 ںاہہ را نلت ی زاب نیز ۱

 تیام از کناری یا کک

 ای یت اکا ےنلاھت قضا

 تیا سید ےس لات شر ایا لار نارگیل

 7 ایر 4 اعانبرامسلا م ادارا ںیم
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 ءامسلا لیک تلخ والا ناف نیمرباق

 تم میس نمارس اخر واست 6و

 هلوئامار رالا نلخغ دىب نیمو یف

 لوٹی احد ٹل ۶دعب ضرالاو لات

 لحجر ون نو اهن لحج
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 اور ےس انا ےک لگا ےک ید اپی یم ارترخ دنع دی فیل لمعلا هنود

 رایت کیا دراز در دو لرز ات و و ور فر عر رک یی اس اس یس یک



 ے ے ےس سو سے سو جیپ عج

 ٠ لر ںی تاج راب فرات مه | ۰ ةتسيا لولا لخداذا لاقردسودیلع ۱

 ہن ٠ ہت روز قر

 25 تو ی ی یه سس

 و سلنا ےس ہد یکن گر دات درو روش ةيالا 3

 تی اب ناتوان مورخ قمار اد مالا اد ہلا نیب

 ؛ ےہ تیادر توردا کیا 1 تر تر ات ا متد مت هی
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 گر فر اکر و ار رر اہ ویر ری ںی ںی اپ ین ںس UE زار ور دگر E درک دو

 رک کپ کک اک ا ےک اک لک کک لک

 تا ت تے ۔۔ےج یجب کب



 ےس توبه وہ ورید مو ےل ےک لات نت یتا جاب اپ | ساتر
 نت ترک بتا لا لا ہی جا تیبا

 اوہ ںیہ امار ت یک ب کا ہیک ت برکت اد مورت یکی یت تا
 ملے ت ایکن یکدست ےک نانی یش یل را
 ےس ناز ان سرب در تور رکن یھ لی ات رک
 ٣ے تابآا نا ںی تیم رپ فلات تو | ںیہ اہ سر فردا ںی تیل 1
 کر رفت ام هما ہا کتش ء یت ک

 ےہ ید ہر لب ے ولت مامروا عراوبو راضخارد ا تہی لات نے تن

 ؛ ےہ لشراعمر اظ کت ایلیا
 بارش ابن ت ایا کما کے باوک فا س |( کر امت 7

 لبو ات کس ام نیت کس دیک سد ےکر الم سی نہا یکلہکتاہ ہاٹ تا
 : جل ؛ ےب ایدرکل رپ کلات ترا نادم ےک ناک بط اک سلوک کس 0

 ےہ

Eلک کش  Erتمیم وسلم ی مت اجے رخ رد اد ےک بس  

 رکنا ےس فی مي فقاد سا مکن لات رکے سا اسکن رب

 ۱ دا لوک تار رگ ںیہ ست لو نزا را و سرت یا

 طب هلو ها ترک دس اوہ نر کت هل لای 1
 یو( هی ےہ يرترگل کس ن نیل فلک رفع بمب کی
 نارات اسلا: کام رب یزرزاسیرمس نسب ار هر(« کک
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 عن رو یی یاد را لیتر هوا نت اح کر نان بام
 ی مو ای فا فماواا نر وبا رم را + را
 ا د نم یل اَن هد ین قطب تا لحال یی ا اار نوا سکس 1

 نیلطا بر للاشلر ا ی ہیارب دیف لوقیالو هسشق ہی ایم سو امیمتسیب نک ٢
 اب یر وار رر سر یر رو شش شان یت تا یی سس سل ترس نس یش سا

 ی ی سے



"0 4690 
 سب

 اگه نر کن مات اک ورت رک یم ربانی زا
 ارش نہ کار لاحم دا م یا( ےہ ید تدار سم کہ رتا تیر عام
 ےس ایا تص اک کیم کا یی

 ر عور ےک اا سارا تالار نیل ارج یر ی رشا ناب

 :ںی رکا ایت روک ایدلا وس یف اب الا باک ہا ے ایک اور کس یی 1

 مت اک یت یکن لام دس تہ لوا تبار ںیم عفاول یھ یز از کا

 1 ازوص فک سید رک وکالت اس هه اوز گیتار

 ات گفت کس امہ مارک

 ینا ےس ےک تابیا ئاشا نا ہکے ہری بلاط الا بالا" لاس لکم رسوو

 کسی سمیرا نر بما اش کل ا یا یا ا
 فلک لراتیلکس ید اتوا بانی نکا م۷ ےہ تایر اتا ےس نام تزرفح

 1 شمیم وس یک تاطتنا سلاح, ای لا
 نار شش ےک شرر پن کدو ض ا20 شی ٥

 ناسا "لذ ر تاراش تا هر نا تزذعی اچ سقط
 > ےک جالب ار روا ان ےہ تاذد ارم ےس جو تاب ی 3

 پڑہ بلط ۷ اھت تموم 72 روت 7 علف رک ےن

 بلوز بابر از ا اب برق ے رم او هیت درود ےس دس ہک

 ترور کو تموم اراک ااا اپ

 ڈالتا رشت انور عج ےک

 و بکر ت اذکار رد ( 7 لا تا یاشار ند رپ

 قوا بقا ےہ ترفلو توتو رم ےس دی ںیم عاری
 تو 0-0 -09 0.010 تن وک اس و تو تو رد فود اپ ری ہر 9 و اه یاد مرد LDS EN عطا ی تو رک یو اپ ناب ھر کی مک مدن موج مک ےس مک کد رس رسو وں یز رر ریز یز



 اک یاب ار یر ہں کک کل لک ها

 لات قع ناسا اب تقسیم تک مر جر و

 کوک ےہ تداحدارم ےس نار طسف ںی ناموس ہ ار الی ردا ےگ وہ ےئوہ ٹیپ ےس تر

 ست ں وود یا تور اى اھڑ لپ شود راک نیک تم

 ؛ ںی لود عطا دو 4 دا تو

 روا کما اب ےہ فوز ام یک اجروا بکر تاج ںیم ھی اشعار روا

 ول لا اص تو اہم یا ےرراراورشت و رم ےس مددت ںیم کک ' رج

 تم! اگر بش نہا متن سلب نبات یخ
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 ۱ رد

 ء ہنس وج ون

: 
 ےک

1 
1 

7۲ 

 ہت

 2 شو لر سد ا دارم ےس راونسا نی ڈر کر تیر وا

 لر بهروز
 1 تا راوتماو یکے یک یک ےک یو

 هد مس نا شنل رپ کرک از یک٤ کہ ہاری تن اش سن ک 3
 روس و قت شک الخ تر کرد ا کک تاک

 ریز کیے اما کک تقوی“ سر کرک کت اف کم هد گر ایام

 رار ے ر اوس اوکو واح اپ مس ؛وہاوہ مر تو اینک

 ےئل شرم نے لیتا ی: یک ےک یم اتکا یا
 اسیر شتو نوت کا

 ر تماشا حرام نار تیم ےہ ےک اخل رہ ےک ٰناعر تال انا لا

 ےہ ۱ اب ناردا اگے ےن ہما کوا

 ا . سومی

 پس شپ زا اک وچ وا هویج جیم مچ ج مو وي جم

CER 3 

 دینا
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 اپ ہو بو بو اب دب دی بو و I دو لب تک اس بک ال رک ا ای اج یہ ہن رت بو و ہل E ای دیک ا ا
2 

۸ 
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 ی دیه دا وت ۱
 اه ,Fe ۵ اھ و دلو ہر

 دارم راپ تا ین صا لا کيیدَع تکا م یزد ایا ارا تت ایا تم ےس سو ی6 یر رم کل و ےس یر ہا مھ س٦ہ

CSگو مم پسر 7 7 ںیم ریس  

 اب لما اولا نموا ںیم ناز اط نار (٢ر اقص نیل وری هرس
 تما یاس مم یا شی ای (۳) هم نیم تری روس دلم کر عهد 0 د 2و يک ےک 7 ۳

 ل : GO ۲۳و ناور ور صلا روس ان اور اعم ہر ای امت
 I RS f e E مس ۶۶ے
 رک نمو (۵) الم نیب ور الا رس تلع اموات ہرا ناز یک ارم داخل
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 ن۲ )ر علم نیلاطر وتلا هوس اب اکر دهم را وکلا کوا قدی دب

 دم نیر بس لا رس اع طور دراین نکن تم اح

 کا س نوین تری لات رشت
 سراسر ولاد ناب سیر ےن لات خر تیر ری را

 ےۓاج متولد و جگر کشف کات
 ےک اطار ےک وتم لا یا ست روا ےک ا تب نکرد
 تی طا اراک اض تماس ناب قد عضو مس

 یس انت ار بیس نرم و کں هاو ےک اد لیں یاس رب

 راس ون! نیر رولو اپ ۶ عبه O ۷ے وروا باد م کوا

 ارب یہ نر ان سنا ہری کب کرکے ام تان ےس تایم ام نا ےیل یاب اخ
 دادم ۳ تی آر کو یکے او کوسه ی” ےس تاب نیم کن
 تول ر ورد یر ناک ولود رام ےک کش لا هک
 ۳۴ ورک تا ضیا ۲ هبلیترز ۷ے یا کب کرم ےک سا ےہ ہک نکات

 همی منکر سا گول کد یک دعب ےک اوج رکا رت
 مه زی نم نارد خر تب رب هنگ فرد کر ا سا کے انت لم
 ےہذ سبک مول ہت نل ام نوک د الغ ےک اکے نیر فک کیک:
 درز در دوز و ہر سس یس ور زد یدک
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aS hS jخا اح رپ ا یہ ا ای ہی قل اپ ا کا ا اپ راج تا  YEYوک رد رک کک ا  



 ٹوٹی سس یر ےہ Ek f EEE YE ELE E 4 مو
 ھا

#۹ 
 نو

 مو ته برف کک کا نا نی بد ياد قم اروا ےک ۱

 و 7
 یس تن بنت یاد تب« ںؤلود ۱

 تب برف ںیم مانے انت سو جز
 تب تون لا نمی گپ جز 3

 ےب یار ان تای نا ںی یب نوے ذا کک کے اڑ

 : رو ڈرا رب اکے برو ات س | را قد
 یادی سوور اکے بک وج تاب 7نو اا سار نی ہک خر ےک
 پیمان ےس ج کسا واں ناپ یی رک بلے
 فِ ا نا ہک نم گایا 2و بوت را سو

 واتر ین لود راج لیوا یی گل کز ())
 : ض ے ہہ اطز الا قم گل روا ےب اج ہک
 2 ۱ (فس تور) اےک ےس د ضرر اهر شات طر
 1 نیک لاو سنت کب دزرم سلم یک لڑنا 4 نم ام

 و رک کر کچ طا رفد ےل کاک کا ےئوہ

1 
 1 ساون را هک

 دمو ناتمام ی الزنا یل ند 01

 1 هر و فرش لا مس دی بلط ےہ او أ٢

ایاب اوت د سد ما شو تموم 1
 طراح ن

ٰفاملاورز ےس وک ین وچ خاکے ا ےن: ا هی نیو:
 (و 

مامایی دوو ویو ودر و
 زا 

 اور رو زد روی اور سشسشیت سس سم سس

 سو رام



 مست as وف

 2 ےل س سس تابه شات وج ی

 ںی کو 201 ار سلا قت سے تر یم اکا تار ۰

 (لاعلا و رو ناو اکر ی نبات

 ںی ویو نی ی نام ددو ت کم ھوتا کا
 رپ نر فرز رم ڈک یم تری ا لوس ياد تم ()

 ار هوم الع ےس بناب گر ناو بلا علم نبی سیا 9 وب

 فی اما ےہ ےک تب بش تمام کول ہو ےک نکی کش ایر اب یک ادب ےک 3

 یے ارا تمور ندوب وزد ےس نکا نیو تہ آے ۷

 افت وخ ںیم سا نورد ای ام تمرر ما تو ھڑوکیل ما ی رک وب ے_

 هارد کد لہ ےس نوک ن ناوک وے اہے نطکش راک 1

 یا ا ار ںارہ ےس یر ورم 7 ۶ض رپ نی تب کشا رز چبس

 3 ۸ شانس بي نطق رم

 ( وتو لس :نزاغ:کاس علاج ور) . ایک یہ شواو ین اتے ںیہ وف
 نون تیکت لطم: ےہ اہک کل اک فو ےہ لک رض ورم ق 0

 کے ۳ لا اف اشرد ےس اھو رم عل ےک لوصت ورعد نر نا وج

 قام رہ انبار نان دور
 نساز تو و1 ملت تک ©

 یک ہرا گذار زو ےروض لای یل اد رطب ےہ سقم ءب

 بلطو ی

 ۲ طب ےس نامباوج ٣ے کو ےس را ےہ قمر مر ےک ن ایل درج کک

 اس انے اہ تر فا یاس ند 3

 زی و ار در در SS اس دو وس ہم کز کد وز رز یر و ور ی رز ور ودر ورود پسر اش سن

 رر وک
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 عفت سس ییہ شش سش هاو و

 ٠گ ےک ینا 2

 ی
7 

 راک سو بن دام ےس لغو کے DHE AIA نا نمک تا ی

 نشان ےک ےہ یی وک کا عرق اکہ کرم سا رکن نا نے

 ریت ست 0/1 ادطلا ہرا تا از لطااررر | قلم او ےس یا اوم

 ےس شر ان جاست ا نا رمسکو ,قوضلا
 ءامتاو مس دلا

یا ودعا ان اهم ارم نآ ودار امت
 اباٌذَعاَومتِد ہر کل قر ا

 سیراب من زر ےس شرب مع کی ڈک ی 20 نکا

یلی ےک یت تر وار نی لو تا کے لپ
 7ت ار تاب تک وفود ل

 کم ڈ ؛ دیش نر یا ناک ےن ےس ات

 ۱ ےک اج دب لزمات ,نسانذ کاک ار ےل ترص نبی سم 2

 هل

 اک ٠"

 و و از 8َ سر 303و تفت سد

 تروتسهال امساف نان کام مک فا لانا تینا سن

vSرب ست ا نیم 1م ےس یا کے  

 ( ارتا ۳2 ناف ےس ساکنان هاب

 نی

|r 

RNS 

 دفع

 7 E A مے |تایآ ۱

 اس رکواسز یا فرا مادا هک (۴) © طیب تبا روس
17 

۳ 

 و 2 2 ر هر +979

 مرا ایا نو نیلا طا 10 نیس مت او وو ےس ملوق
$ 

 لس نیل رشا ارس گام هر

ھو تا ۲ |لراوت رشت
 

PAROISSE 



5 
 نوادر ك اوا و ےک ننرف ےس ودر پیر تم اک تنیاکا ےک یز زور

 برو لر بهش رسما لا ارگ را پیر رس ںیم تار کی کر تیفیکک 1

 نی کیک ات از رمی تد سار آں یم تام لس اھت اوو مارک اوا
 ترک کو ہور ےک کت ما دینی کا ما بیر As را ام 7 7

 شار یکه زور هو مکے ہفت کروا ےہ ماران اوا بو لک ےک رس سم :

 ؛ےہ ال طور سپ ےس الع عار دا بیو لکا یه تر جل

 ںی باوکرد ےک اھت ماما عد

 گان رسم ےس ہی ترآ دا تہ کت 6)
 ایگ رک نر 34 یھ سراپا 7 ا رشد لکاد ید ےک ے ئوس روتا کت اش

 کی سرا حاضر گیلان ایم یک حا رو
 اور ےس کلک نب ازکم طرز ج یک ریو تزابا کل او برش

 (ریفشا ورا سبلان
 رم هو تار ادا اے و وقت ب شک ںیہ رہو رفع کک

 م سن نوف ےن داری باس اھ فو بطعن دا تیا یی وعتاب
 بشر کج تار اکے ٹا شرا ارز طرز جر شکر لا
 کا

 ۹ هر وکو لر السا یاس سرب اھت رت م وارو ما

 ۰ رک سرو رور ےک سذ زور قیاس ا ےہ مک ین ی تاس تی

 یس

 ورک ساب سم روا ےل ت شاد اوج ںی دی ےس متن گم

 اب ضد کرک ئ ادرک اس کیل ےر ترک ےہ یب لت تور وں وہ اب کول ےس

 ٠ نیرزتنوکٍ رو نور وب سن 1 22 ار کا 7 رر لالع ستار م۶ل

 اعراب یکتا یراحی
UC KOE KOتی لک نا یش کر لک لس  



 سا 4 ا چ

 یخ اکر رپ و نو و تان ۳
 نام ور مارکہ د شام نیا

 تک تتاط کے کر تن انت نت *
 رکھا هکر بکس یا | ےک زور کیا ہد ہکےس تاک او ار ژور رک 1 ۱

 تسو زد اردت لپ که در تب نت سس صغیر وار خ

 تر 0 یی ےک اض رد یم جہ گے اجسام ےس یا تاروا 3

 ؛ ےہ راول اب یارو نا ںی ںی یتا دی 7
 ۱ نب اوج ےک نئ اھ با ساتن 3

 سواد کز و کول گچ با نو الات © :
 رو رایت رنو مووی کرار )اسکن اف نوت یک یر راوتو ںیم نیر وزود

KSهزورول رک ید ان_ولتفر تم 2 بجے دراو اردن ےس جیره هیچ اگ  

 ‹ ےس درو ۳۷" اف غرض ایتضاکی يا

 تل چ تیادرے وکلا ترفع تیلزن ال لات ۶: رکان ب قیاس نع

 وجے بعد نوی لزا زادرقیطلنرلالکو | نییراکدنرقیمپ نبزلا اعد دال هزه

 روا ار دا اہ ا مرد کره اچ یدتیدر رطنا ءُ نمو ماصانمراش

 2 Oy اراپش | اھدج یلا پالا لزنىتح كل لحن إ٢

 لوب لز یر اکی ٹن تار | معین ٹاور کس دیش ات نف ر
 1۳ رخ وک لک تا گا ویلا ر داد و مس یراّملا ہادر

 @ ۱ (۵مٰذ الا تور ) میسر طلاد

 اجر ہن ران رک ےک کرکے ارا

 ایپ نواز دی وی وچ رن. راوی واچ نوا او او اڑ او نو و او و“ رن راج ارجن و

 نو

 اکی پاي نو

 دی ی باب و بک تو و ی AF KS fe میر

 : او وم و

 کک اچ نرود
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 لا ياا و 2

 ۱ گنے وتر اب وج ےہ ںیم ےر ا 4 لیبر سرا ورک تیک سا 9

 36 نیر سرکه زور دو رو تقاط گه زور کس یک کھ ید اما کرایہ یک
 رو رایتعا رادتبا ےنالاھ تو تر تر اور ارز اگر هژور ےخ جو کدو

 اراز نون ھے در کوا یخ اپ ےک ور ےس اپ کب سکه برکت
 هد رکے س تلوہک ی لیک لاے کروم انھکردزوروکس کم 07 ناممرک

 فال رب که زور ےنرکر ان زر رت ےناجوہتسردنت بج ےنرکراظخا ینا
 7 - (نئاغےنھر سلا رایتل یہی ابانید

 ول رت ویا ے رنز مل یہ نا نیم @
 هر یاد گی یر زوال نیلا لو تا کیا ےس تفحم
 7 ہور ےڑر دلار ڈول یکے ب دیس کلان رس روا

 نات کر ور اروا ںاوج کت روا: ییدراوا ریڈ ںیہ ےک درر ہد ںوہ یر د
 هاتر سیو قارصم ایام بج گویی اھت نوک ےہ
 نایب و لنا بلس یک زہ کل اوفا باردا ےہ ےس لٹا دوتہطب ا

 درک تیام کا یک ایپ فو اک ی پس 7

 هد پر تاک رو یکن کر ترک غ ایک
 راک جنر ےہ قو وککے نام تم فل اذا ای
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 تا کت سر رک ولد ٹل شت
eî 
e 4۳ SS ےہ ے۶ ےور هم رم 1 لاتر لق ویو اک مرحوم نع گئ چ را تیک رپ ےھت لم 

 ود مقا ہم ضا مارح مانا ورا ب کی یت مو ڑی
 ال نئی تاک ا کک ربا ہک زار
 رک وا انار وک کس تری یکم ایسا اون ےہ ساو ار ےس کر

 ترا کر ای اراز یے ےک انتی مرور ہرا بہی اظ انے کوک

 مو گن گےپ وان شا کل اتم ںیم رویہ رک ؛

 کر کت اکرش یکن کپ پایہ ان ان ےس ناں امن ےب ےڑڈروا ین درک ہا

 چ کز اتام کد ضا یاب کف خارگ اپرا یو

 اسے ٹی ایر وت یک یتا تیا تعا کم لا ید رد

 کت كس (ADL « اد سنسر یت رکن

 کا لا افکت اب نرش تی کے با ©
 ۱ روا رم نکا ٣ت فغررخ_ر اے ا تر لمار / قلادات

 در نتا ایگ ر رق رشک وہ کم ر ضا لا تیادا تب یا عرض

 لم رپ ف لام یار اا افر ارج سش کے لات اا
 ےرک اودا ابی 7اک ا شهید امسال ےہ تز ابو

 یک کا کی ی کیک کیک نکا و یس
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 ](۸۸99۶ك/99ٌٰٰ ۱

 3 نکس هلن کسب

 1 دریا رت تک ا ندی تب زیرہ ےس نیر نس :

 : رش بم مارا تن وصیت ×ض 22 ےہ ترک

 2 ترا یا لنت گو یز تم و ش ض ر
 ےک کت افر کوا یو 77۰9و کت ول

 2 IAG ابزار اتے نا یا لا اوام تی یس

 2 کس ےب کروز تیر کا ناپ ںز لزج کہ واعم نوت یم

 شیپ یم یش اوز ایا کی الغر یر کتیا ہو درک مت

 ضس نا نور ے لک یک

 و تک سم پ

۲ 

1 
 1s کم ور

IE EOS7 اا ناپ  

 تک ار(۳) و سن اکا ۳ هوم ریل مو
 و

 ٠ اهر سوکر م ہا جارخ ری قلا امر چ چادر ام ازا تری

 ؛ لكم نما ةرقبلا
 ٹافد ټرع روغ وزن وتس لنزپ مے تیا لب نگ اهل سرش سس

 فسا ا گل لی تر که یتا بدر ا 7

 شرنا لے لا اش تاند ترم ہک اتکا رمز روش کلا اک
 ےس ا ص الا ںی 7 ۰

 ا ا ظر را OE OE کرک در کد قر یک کم رس
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 ےس سے شست
۰ ٠ 

 یہ ب اتود ےک رایت ر کافر

 ۰۰ شو هرم ۳7 ھه گی ف

 لزا نا ور شاد لری اھت رگ اکی وال نیا ےہ ساما ےک وزٹ

 نب سہیل شاد ےہ ات وک نشان فیہ ترض حی
 ۱ (ےیگازرٹلاو

 اچ یاس ی کک در ا 02 09٣

 "اید یی نان ےس ٹیکے ضرب یی سوم سلاح ناک سر گام

0 نیل ما ها ات ااکے ےک لوو کرک یر حامد ات ارن
 

 رگ رها کی ربع ند ذا رای ب / اھ زکاظاکنتر کوک رو

 ؛ انک او ھت تسر یہا غنی سوتے رد وا کردو انار اپ انے

 اگل ٹری لنده بر نت کز )مت ب ب

 7 گرا بکر ات ید کا لیکن رک ر ادد کا يد :pnt دام
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 : و تی آی لو ترول سام روس یوتاب

 3۹ تاناي نبات یا ین ےہ

2 ` 
ear Fg. 

 رکا اعضا هل ةفیضیف اہحاسَرَش 20١ رن یادم (ل)ا بابا 2۶۹۵ 7 ا ر ماما وی 307 ھر
 حاصر هللا ضر یلا 14 نس () کم تاب قل ةروس اع عرار ام راپ و 9ر : وس : یر ۵ مم ع2 مان

 تو : نٹثمنماب دیدیا رو اغ عرار اع هر اپ ررر رج

 ۰ نکے قسم تب لی تب مب تاب

 ۲ هر گاو ند یی اپ ےس یر تا یم دار تان تم



 جت یی تیس ہم ال طب یا و
 ےک میرج اھا ور 44 1 مفا اضوک 2 او صرف اد تف وصل او تیت 2صا 7ھ لیبیا 7 ور 2 اب شو رم و سے

BO7 تک كو شفا © تنا دید  : 
 : رم تر )من تا رم اع هاب ام

 ار 8۵۸ رم نگ رو و

 توست ل اربح ای کو نیم حبس مس ا مح لکم لا لت 36
 رو رد سوات e و
 م( ھ لس تاج بلا روس گل 1 هر رسم جم

 0 اار نام م الا هرس < ٤ ورم هر 00 هلن ها

 اک ثم نیر ف یلا روس کم اترراڈم ہرا یاب نا(

 یکتا چپ ہوا لا ےہ اھت ےس عرود ںی ںشتایآنا راد رٹ

 ام یاب ن وک ت سیا ےک تارا روا نایمرد نار 1

 2 رپ بارہا لادن تر ےک ل اپا راک
 کل تاب ای انکا ر ےہ ALOE ون اکر جان لم

 ۸ گنبد ےہ د ارایش کت گز اط سس سا ایان تر

 : ےہ 27+0 کاش کا ترک وم ر لا ایپ ا یت لے

 ےب ےک اد تام بوت کیف اد کسر اد یار ںی ا اس
 : و رضا کت آس اروا ےہ ناب دکان باوک یک رس ےہ ار ر
 0 اپ منم | فا رب سا اش غم
 تر ام کت Ld نو کب تعز اس

 لب ءم قرر 0007 ار دار 00 اسب لا

 ہمارا 20-700 نور ان“ ت :تاسبا ر ر اک نیا ےہ رحم و

 7 7 ات ملز زا کتب آلو بی پدر او تا ےس اپ

 ۱ هک باز لے ںیم ترا اف نر تا اى بان
 فی تہ آرد ادال کس وف اش یت رابه 2700 ا

 نہی سہ یس جی ی تیس سش کن کیک

RA 

 سس

 و وم و ا دوش ںی تجسس یس یکم مدن سیل تی ھم یہ
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 یمممہمڑم٘ممم

nnyا ساب سا را لا فا ںیم هر تی ارگ لا فرخ انت  

 بت نام کر لضاما تاب بری 1

 9 هام نا کت دات بت جرم تا
 راش انک اہک بشار کن کا ےکف عارب باق یک نیو ہول ےس ا

 کن مرہ کچ با کی نکو سامال ناسی
 از یو نک اکر ا تیک باکس 77 1 2

 2 رک ھا ا هی تی ا با نیم تساوی
 ۱ بوم کنار چ ا سات ود

 ترازک تن سوقا توان افعال از تارا ترا شن ۱
 بار 1 دا ےس و تق ا گالھا اک "دا سیا فن ع ۵

 8 ہری تشوف سرد ار او سرا تخم دو الف ردم اےس
 1 یانگ کرک ام واتے ین اشوک 3

 4 رکورد نود

 سس ی نمکی نال نع
 ۳ ا ھا و بل بیان( لاقن روم
 ۶ نیر ۳۹ رک کل ید باک ت ةتسح فعلا فلا دحاولا نسج اب
 کرارا اف ربروا کا لت کا یتا لا جحا نآ نوا نگر ماعلا گل ذ
 گاتا سیم ےس ہر تر ترفم ایک تم با تین شیر حا ذ عز ماقال

 تی قومیت کرک( یم عننا یداطیبلز لتا ذعریل لاتندل چ
 - گرم سر ےن تا ا لا دلا عیب نا تعا: كدخ
 سرخ سیم ارم ے وما ایک قلم ۱ لار ةنسح تیز عدل سا
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 ار هللا ی ملات هللا

 جرنان تکامل اسحا

 دلا قلاو دی اطاعت هدنع

 تعامل نا ور دس دم اس

 دگاوارر ۃنسحالا ولا ۃ خلا

 (للم املا عور ۵ نیاید

 نم ردو علل لور نع

 دتیب ق ماقاو هما لیس ف تف لسرا
 نمور ھردئامعبس مھر د لکد ملت

 ق او فاحت هللا بے ازم

 قلا مولم رد لک ملف گل لر

 .(iiss) ۔ ماعلا ناو ۱

 ۹ بات قا ذهنو دف سیلوا 3 رر ہویا

 | لا دور تعم دل هديب یشن یذلاو

 : دي هنصالرشرصرم فلا ۃلاسعیم

 ابا (لارجلارما نوت یا شمر

 : یت

 3 دب نیم لالا يا
 ایک ری تک کال یہا کن یا رک
2 7 ۱ 
 ر نیت کلا وج ۱ت نت نقی

 کب اکا اا لیبل لر ےس
 اونا ںیم ےیداھڑب انکو دز تب اف

 ےس کل سرو کل ںی ٹکڑا ور ےک
 کے انے مر 020 یے ناہ ییہ طبت ادا کا ےہ مرا نیاز

 ابو ےی رام مکس 7 7 نالا

 پر گہ تب تان ساک کج ور 0

 مدرک باو کد تامل شل سیار 2 27

 ےب کف یاد اک ایروا ا نیلا کت اولا ا ںی بنام 1 را

: 

 وہ کدر ےہ یے

 رھگےنہاددشدااب جب رخ ساری ےن

 3 هم بارت اد بت امر ار

 : پل قلی تسر کیہ ار یرآر اروا

 3 نر کت ایقوک موت رک خر نادرا
 رچ بسا دم

 ۳ ۷ مام نفخ ) آب ےپآ

 ۔اارت تر الت

 شش شش شش یی



 وس یف ذکی زا سراب
 دیبا ےس یم ی شرم ےس را ترک تام یہا نا راہ ےدنب

 او بلبإغا/۸۸تاوبلا اه بيت ےث نے ویو
 ےس تاج اھ نر شر ی او ےہ ڈاٹ سر ےک
 و شف اد بیو اھ( بالا ےہ ماع ںیم قے بم فش ات کہ ہر ارگ

 E _ اافدٌدسم ےہ لاو ٹ داف محو

 پاوآ لات تکه روت ےہ ںی ` یدک ر و 0
 ا 1 لورم ۷ای ا گںیازف اطعهران تب ۱

 5 ۱ (لابلاتور) ءار

 8ے ریہ اف با ےک ںی امر تند

 ںیہن او ا سو ناشد نے ںی رت کت یش یا نان ی گل
 اہ یس لب یاس فان باوک یک رکن نرو 5

 رت ترآ ابهر تا طولی ساب نم سیم 6
 ک سیکس نر کود بت باک اف یکن اک ےہ رب ارض ھوا ےب ی

 تا بکر نر بک اف تا : اتا اد سا
 ہار بان ئاز یے یکبار تاسوکی کک ورک کرد ادرس
 NO مزن یی
 انہ ی لر تت ای ےک لو ار لکت ری کک ے با ےہ کو یش اگل
 بیبر OEE عابر و تارا را رد r ہرا رت امر ہر ہر رہ عابر لیے باز کیر چرا لرم نی انت رک

 اک نیشن دشنام ادا گیران ات ےس رکن ات قع
 3 ایک لاوس عن کل ر ایت نایبد ےک جی تونم هام روا تیآ لا

IROںیم دو  IKبنا أن زس مہ  



 مد! ۶اشام لعاب ہلو یسامالا لدعلاب دل سیل ار بارہ لنز 1

ral:و بیدارف دف لع روا ےک د بار یش ےک ادا کب  

 نیشن 009090 فرم اه اسب ات ۱

 ۱ (لاعلانورر را 3

Epا لا اک  
 کنون پاک انت کا ارگ ت قو تگ اطعام
 ر ادا LSI ارج یتررض کن عات سپ یاس
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 ٘ ںیلیضفر نم مج ےن تا 8
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 ین اک ضا دم مر هر ناس اب یی 8
 ها ےہ هرس یا بار با شے 5

 ران بسم مم و ور تیک گارد هرات

 زار برنا رک ل بر ی ویا جت تر ۵

 و قو را بر دنیچ ری ۳
 د كلا خر هم تے 1 و و هر را نس 2 ےہ ا

 ریس ا ایس کیپ EET ےک يلج معا 1
 © و س نوب رس ےہ

 «_کعهراب کیلا ان 20 یخ هلو هه تخت



 + لگام ن لال واال هروس کم

 2 ۳ تیک ولو شل که یا تی [شضاقئ نت

 ےک ما ترکی گے امان لاڈ تر امر LES زہ

 9 2 0007 5 ار کت ابر قلت تیم اماے لات

 من برف تیم و رو دوره کٹ شوگےک ناےر اب زرنا کس فک هل

IAIبر رب و رت با کبار  

 ایا ےن ی ات طی یا پے راسو ےڑود کود

 تشکر ا ا )راپ

 یکسان ےک ت ار ےک اراک یر بابو

 نوے نوا سیب لہ ےدکڑپ فو ا
 ظن رک س اہ اپ گار نا بسر ترے  تش

IISAرس ۱  
 سر کپ کدام کا ادوات ماع ےس ل ےب 7 ہیر هژییروا

 نلحرلا نع لا وَ ةئرنتلا موحاا او ةمزتملا د رلجلاد ةيلابلا ماظعلا اھتیا

 ےیل یش روا رتا و دیا
 لار ور قادت نبا ےک سیاہ نیو مما تو "ورت ےس تر تیا
 اجرا تیک ترا ثب کا ی تی کر وا کد هک
 ار سرا ما 4 ام 7 موم رد ےکرکا روا مد دج کل وک نے

 7 در مالا خرج و

 مفاد اکا ییمراعا ںی پورا تہ ےس ی شد ےگ

 3 07 اوات یں ریا ں ونود ناں ر
ORMONDE 



 ۱ « يا اےک ئاوت با 9 ین حر

 روا ناشتا ع نل یک ای شالوا تی ارج چ ید تیکت ولاردا رب ©9

 کام کود یتا کل را وغو قاچ یَا اب کت
 دا ےہ کک شف نبات طح جہ یشن ناسا

 یر طی اید ار ہم لوا وک ےس تام اسامہ ترک ےب بلطم

 تیا سرش لول هر توم ای ٹچ گا ید ارور رس تلووآ

 ۰ی ن اے الداتا تا ازباب ےہ یی شاول ےس ٹیم سفیان

 2 ےک رکے بلطم «ازو لر ت ی ت @
 هر در نیر, ےک دا فا ہی تر کویہ وک وخ زا
 ابیم اعتق ےہ ید کو لح ےس

 تا تلاع ںیشکے ہد صفی ار ٹیفاصیواو لاا مین انت @

 و تلاوت نرم گل وس تل

 شش تیر ری اتکا ےک یکتا کک۰ زور ےک تمایز رپ تم
 لا لوس که ت ادا لاین تم | یی لوس ماق لاق سابع نبا نع

 لی بک وار مر و و

Ye 

YEYس ےک لے طض ریال | رکا سانااج لاقو مسوریلع هللا )ی رب کل کول و یو  
 ٭ رش E ین 5
 نوا دم 72 2راا ع ارم هاشم اف هم یا نیوشع

 گاہ ایا در شد خر نب 3 ۰ كس ۴ دین قلق لو ادب اہک ارض رشد
 ھا 2 یک 4 5

 اد تراه رن نواب اک تیا تم | .لدميمربا تل الخلا نم یی نم را
E KEE KOK EEE نعت عن تعا KK 

 همراهی جس دولق دونر | یب رتا نایت اسا
 ١ و و او ا

 ؛ ےہ تیاور یکایک سیر ٹک یاب ےگ ابی
 لبنی کرے ری ریت فح | تاق با نمر بچ ب دیحس نع 2

EYEE DEH OYE 
AORN 



f و ۴ 8 > 
 ٠ ا ا 3

 نارد ےس اہ یکم الوم کیف ۱ “رد سول ع لا یاص هد لوسرانیف

 ہک امارات مے ٹکر فود | ںہوزم ھالا ترش لاقن
 اجل نسرین ےگ ا لک تری عز ےہ یت ٌ

 یس ایج ( بے ۷۷٣۷

 "دا سیا گم ارم بیل یادی رستم نی او برا ثخ 7

 اپنے دار ایم اینکر وک مہ ایمر با ہہ زمیرازجا, رر

 جہ کس لری یا ے م م اوکراین ا یر تک ا کرک تیم
 شاہ بس یر کتی باوا ےن

 سرا را نوا برس اور نا

 تمیآل جک کش جا یکے رو رکن کت طو تلاعاکت وم ایپ ا

 < ںیہن ایم ےک ت یا تی فا از بلے یم

 بری برو تسکین ےک یی یی ا بک 9
 7 79 ےہ کن ایج رفتار انس ع کر بوو کار الم ےۓ اعلا حرر

 ےگ یئا زاد کرک قش از گه مر يا کرک ت اڑا
 ےرہ ےرھیک ںیم اند کا ہو لم تاج ایک ۳, 27 ٹا ا ین رولا ا نواس مت

 هل لوې دارد پہ دم ناف اچ سکی ےک ت)زوء۸اڑگا

 کارو لس رب تک ںوٹشیوکف نے رب رفتن ناے لوازم نج

 تشوگر نخ سست شور یب تپ ١

 وج تا این وک ےہ یرار نص کیہ یک ںیڈںک کد سایر ات تسوپ ز٢
 وان روا ںارا اےک I ہووے امرود ےہ ین دہ بس تار

 ںیم لعن و گی یل کر نوا اه ٤رہ ارم ےس ےل اد س ایکس مازا ے یی
 ۱ زوم لو وب جلوی همون جمجمه

 ےہ

 رم

îا وو ظاھر ہد ھو وا ہد دیر ی تم  
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 نیوی RIKER KEKE ینا یکتنھسج

 7 وس



 : کارڈ ےک ںاہکں اہکے سا هر اد کر اب ےس آے س نیز ہل سکی ک

 2 مان اشاروا ںایر ارتد لیکو ا اد: اد اک د طی ا ادرک اش ںی را

 علت ارے ا یک ار رجب هک اوچ ودر یا 1

 رفقا لارا ی ےس هک یم نی ےک ن اشا کب ےن کان اد نرخ یک
 ۷ سار کی نوک وت یم ےل واک ا ترب ناک ھچک اید ناش 4

 و ید ین کمر کم ور بل سازان یاد خو و
 دبے نرم اراک ان ناسا ره فاز م سین یادت ن ھت یاش
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 ےرڑروا تر تدا باص رپ تاک را لز
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 لو بجے تیار هر تزح
 ی ادرج ناو ڈاک تیپ میم
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 راد مرکب لک دیو
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 شرب تشک کپی تر تم کو اشتر تی
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 روو 1 ےک سی ین زا | یک الود ےہ امام ایکو دارا “لالدلا یس

 لیوا ئے یر 2ی تی یک سی صو اھت ان ند و اورا ٤
 روتر مو ییا تیا نر کے یگ کے تم ےک کا ب ج اشوک چپ
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 ہد ا گع هرای می ٹینا ور ہں یہ شا يا

را جلد کد اء( ) چ) ھم و نال
 قالطلا /روس اکع ور او

 1 ےن و
8 3 

 . ؛ كاتم لر ۱
1 

 ۲ اے تا ےک

: 

 کوبا ورک رتا بس اش انیل ا ارگوکں وضتل واعودرآ سیر لاو لا ایا

 سر توت ا ایوان ںیم تر کور ے ج لنز نالس اچ یردزم موہ نیس

 رک نو نر زد همت نر کر

 9 ڈیز کم ن ںوہےس ںیم توک وامر ہد کے ایڈ 7

 اتدزمانرہ ناس کں وک ان اسے تی سود ردا ںی ںی( ںیم

 ؛ ےساب روپ صراحت اظل ںیمںیور لی

 : ۰ یبا فا سا | مالی و

 رنو رر ںی تی سد تب 77 ۱]

 ۲ سو گاد وضل لاک یر و ت ک :

 : ری وعلا هووخ وا ت وزیر نوک

 5 یر نما رندر الو تاب ۰0

 .: زوقلا یکن یٗ ارد تب ۶ء”, 2.92 ترا عن رفت ےہ

 ےہ مس کروز هوا ناسا ںیم بانک یی و مي

 : بر باقی سوهان ایڈلوراد شرررا بیات ایا

 : هک یئاملاتور) یس تھ ات یل ای ا رگ

 امر الرو کیر راپ
 ی ی )۳۶۷۸۸۸۷



 ۳ تو تيم بي اي يا
 ما نالا هرو ا اتر دا یار دوم هاو درمل تاب ما لالا رم ۳۷ 7 ا تا “ام وت

 مو گیگ ےگ 2
 ورق اود کام مصنع لشو لر دا ۵اد درو (7) الگ نام
 ایما ینا یوم لا نامر( @ اک نبش را رسم غرکر الور اپ
 لن ص نیب( لاتت)ز دمحم روم 2 رگرا اراپ مچ یوم کا تا

 ےہ ار ناک ق وغ ن اط لعوز زم ا ںی تآ یب | سات عرش )

 KDE درد دیر اترتا شان صا نایاب ایا کوت کرا یے یر گاد بسر اقل نیم سج
EG 
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 | عضو ذاىکت یآلایجیبلّخ٣ییافکتیآی رک بارم
 باغ نم اھ رج ولوو نا ےس اول ےس 7 ۷
 ےہ نسل بیت ایشو اے ناو کک مم دم ںیم وید لر ال رد پس یم اظ ںیم انا ںی ےس یی اگر ہوا وم کور انک رد الو ورق وفا ایڈ یو ا ایٹ در لو
 ( لج + کر نکی بکن ترمز : 70 نکی اف نون اف کک ڈو ادخ ےہراکد رام

2 ً 
: 
: 
: 
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 ست رام سی تہ امت عد رک

 ۱ ؟ڈ ۷۵ءو ٣۳٣ر Hes المو یورپ

 کمپ نل ٹرک گورم نارا یخ مسح تایبآ
 3 نمار جا نوع ام () تم نا ماضدلا هرس غیر

 (۴) شکم ناب ناترفلا روس طعم امر گم هر دس هر نو وَ ناس

 ۳ العاب اعراب ۱ یر جا نر کر یکسال

DEE E E OE OKC تیر تو تو EEE 

 م٩ 993 رم روم و 2 و و ٥ى۸ ۳

 Fos نی نما امو رجا نوری مک سا ام 4O )۳رن لاج

2 



sf LAG 1 na ہس 
 1 نولقش رحم ںی ےھف ارجا مهلتست ۵(1) “۵ر نام نم روس غور

 و۶ رم

 :-!رچاویلع

 ئ٢ ,RI وک یو

4 ۷ 24 

 ےپ
۱ 

 لع (3) © ام نی روطلا رس تک نوکر ا ہراپ ٤

 اسم نیم شما رس گم کیه شا یک
 رک مرنا لم الو ےن فان قح م سیر | ر این رش ًْ

 ی ےس اپنایا ترک ردا تل ی کا چیدن عامل او پاکو 7

 گریان اط لات عج وا اک ات یاو اک او ا تیا 1

 ی دیس مه

 ےہ لالما یتا لس اک نرخ سونا داد ترقی کن و انکی واک اوم : ما قا ید پره ور تیادا ےہ ںیڑنیئاطم ۷ت اک 5: ایس اتم ادب مور موج ےہ فر یارک رگ اکی ک
 ۴ بنا مزال ےن اےس اتہے سچ وه اد ںی مشت فت رج

 بلطم اکت یآے یہ ےس سڑک ادا ےب لقد یز واوا تراک
 ل طا عناد تیتر مکتب ترا 7
 3 کاور ےک تک جار تلاص یم یت ا چپ وک
 اک یک لاوس ےس تا ایک مامان ET ایس تیا انما ےب تابا
20 : 

gsیہ ب اوج نیک یا  ) 

 اا

 & 1 ۹ ہا 1 1
3 7 a3 3  

E)دیک ہرن رن وا زرہ ول  

 لیبی ری ی ا واب

 ررا لتا یم زر تتسم فکس لبق شتا یز: نر ڈا گل

 رن

-- i ۳ ۳ 

 چپ آو نا کے ںی ےترکلاوساکت نا پیکر کے دارم ھ کت آسا



spinel yagi 2ڑ1  
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 جیک تکه یس ماس اک ا کک ی ےہ ںی اد ںی وا اا
 وتر مدد لس وا ےگ ارل لاوس ورا ترا کر

 لنا بن یت 2370 تو کرم ما 2 د

 رو اں رر یہ ی

 3 ا ارادت ص7 یر قرض برتر

 ۲ تا ا و کاد تبر ےک سم اتنا را ان ا تانا اک اب ورک ماعم

 : تک ما یل ا رفا یف وکو ےس الخ لاھ نوا ےس یک
 اا نا لآ 2 لیتی روت یت کل اوس کر ہا قلطم یب

 ںی نار لا فراح: کواس
 از یک نال ور فو سل مال ات 0

 ےس مرباکرار تاقالب هوا سفر ی

 پک ۷ رک ایکو و یم سس ان تب
 عیسی دورات اعرب رت یم لام
 جن یک ےس لی لای اد ITAL سا
 زر تارا ری تر تن موم

 ۶م روا رم وک نا و تر ںی تن وم قمر رو عبارات ےہ

 ی رامین هرات اک ا ںیہ نابز ارت
 ہہ ےس نکس و ترک نا

 شاک مرق سوم مافی نا غمجت يعل ر

 اہرٹلے ں یف ےک بیع سا ےس یب لا دا بیع یک دو ا
 RANA ںیہ سر رش رش و رت در تا

3 

 و ا تا و سه

4 
 0 و



 گاو یک باب يا اي مے ےہ YE گم ی و

 کور او مان ںڑرور اولن ا ےس رتو یکے اید دایز راول

 ببار اھد یک ماوس جو کب طو بح ڈککے رہ اظدوا بک باخ

 وک تب ۶ 9 ۶

 ےس یو پ ارپ دیک شفار 2 ےس ار 1
۱ 

 72 کک ےہ های لات بسا یو رد اھم ےک نابود اک

 ےن ایم ورم باک یکت حق دو کر ترار کارا ا ٤

 % ون پاز را لس باما اب ےس سی کپ نے ند ¥ 7

 ٠ نم نانی رک کس اے ھ7 باس اسارت ورود سج £ 7ر 4

 نک اپ وتر رم اکا سا ےن یک لر ماوس یک یہ ات ۸ روم

 1 ؛ رہ د تبع ایچ اتر ٹر اتارا کاما انور

 . ہی اناھج و کس ا انکک ول کور رپ نت ےہ یم

 .: 1 درسی وک مس تقف ترنم پے ہں لوک

 . ۱ ےےر سا بت

 این ادافر کے س اڑب بیک کا ںیم
 2 کرد افو تقی ہد هیت بیطوک رادار ےرئا یں و

 : ےس تاب خرب

 سے واومو ت را قق لرلای وم ںیم ترو سا کا کاور الخ ک

 3 ےن رام ےک ت ایآ اب گر تا اڑے نکا قل یم تی
 . ۱ )رن وتا رام یدامم نزار قت ر

 + لصارو ے رو تیر ںیہ ےتارذ فقر کا رفع ی

eے  
aia ROTORS 

۵ 
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 ںی رانا و ها و امت مر تم س ۲ لک تب ےل افت نحو AIMS مور ر رر ور

 فلج اید 21 اکی گر روا تیک اساس گرا ور 7 5

 ترفند تّبح ےنراصنا تزرذتروا سلولی کرت رک کھال
 تزذع حطںص لا اچانک ا اس ےک نبق سر ایہ اوکپ آۓ اھت قع ایک اعم اک
 ز روا کیلا د ایر اعم ات کو تاس اجے مدس یخ ناس ای
 ندا سام لک ابن لان تیر ی کوک پا عطا وما کرا قم
 ۱ . م یعال ایا نوک رجا

 ےہ 2ے 0

 حیض یب شام ادرک نووی لار( یف لا الر ے تیک سا

 مک عر ےس ا یکے 080ص 0227
 ایک ے ا اب ےس اسر ارب ارد ا انکل لاعم اک او تن تاس ےک پر اقا ےک نا

 را لوسر کے ےس سا بید گام ایگوپ وسط رب اھت ںیم
 ایا ےب ےس ںیم نیر شے صوت انار تبگے تیب لباس اروا ےس ملز

 ۱ (نزوےتآر ےہ ںیمتمسم انک جون یکے نل ےل سا ےہ مز ال زہ اک

 ات

 ?CG اج

 ES اه ی وو و وو وو وو و رو و و

E EEK DEDEDE SEE DESE EEE OE SEE یونان ور تاون و جو رات OL 
 بر ۹٢رو کمر اراپ

 i 7 ۸ یے ور ی مو رو ا مو 2 22 مج 3 7 رم

 ۳ 0 ٣ ا تطال اوھدراصب لا در دوهو اصول امد ا) 0) تال 72

ACCعی اور عم  UEرک ہت سی  CICLO CU LOEیر  



 ےتسحس سس 7 تلت زس

 و77 9 و

 1 الا ما نت وم (7) @ 1۳م ناب ما شالا هرس ادم رر ۷

 (EEA ۵۴م نرم ےل فلا روع اک اںیگر ها تام 1

 علم نا طلا ؛ روس عم داران ہرا عطا نم
 <س س کرک ی تک ااک ٹا اگ سارا لوا ترآ | روت رش رخ

 تور هم تیر ید بت کک

re 3ب پا نو کت ساقه يا حس تہب کہ سد اشا ںیہ تیآی رسوو  

 اپ 6 بیفلرازیر ارے میت سگ رک 8
 گی "0 تما ےہ دام ابی تم آی یوا ٠

 بیبر ترا گير نیا

 هتپس ات تم انی کا و ےس جد رک ورک تردید ہک یتا فو یل اپ
 ےک نیوز ور کت م ارگ ہک یب ام رف ار تم 2تا

 6ک اور ید کرا فک ای فالو راع اکی ررشزکرا اکر لود بیش تیرروک 1

 ۱ 07 فرو کتاب اد طه
 بو کت تا اظ تاب آنا لار
 ؛ ېلنزپ تاتا ےس و اوو

 - بوت قہ |[ لیاقت قر 20 5
 نر ایرلا ی ر امہ اکہ دنا نیل پست ت ابتدا ےہ ان نال

 ۶٢ رس ے گہ تو کپ ئان ا ماند نیک رک ٹکا ای

 .: تاب رکے انب عاد فامےریق 5 یک مری دود را کوب تیر س

 ۴ کینال بتا ےہ ل ےس ساب 4 ےس ے ٹا تر ۰
 ہر کرہ تلخ لم اب ند تابش ٍةرعال| یت یو عد این دلا راصبالا

 7ں سس ی ی



 کا سوم

 ہت ورد ظن اروا وو ا. نیت 1

 رور یر رو ےن یسک ی کک کردا پت ترو روا کوا

 27 ےب جے وس ارو 0

7 
8 
 ا ی #۴

2 

 بز پس کرک کد یز کمک گی ٤
 برتر ےہ رھپ تر ٹکا ین یت Tr کارت

RES 3لاعلا حورو شتر دو ) 

 تورو کروا رز ےک وحی الدا تک کیت نوکر رئ نر ت 9 4

 نو ےک م تلاوت تے اکو کی سر کرد ۱۷۷1 ںی کیک

 4 ساير اد اک اکر لاے سج وا راد پرسداسساع ره و لع ےک سا و

 ات ابتر چ

 ` (لاعملا تور هر ریش ا هبس

 ۳ ںی کر فک هست ساک تر جلف ماش بال @ 0 3

 ور سش و OC یش سش رس ا ایک ار سس عا

 ا

72 

۳ 
e۲ کوا ی ۳ 27  

۱ 



 ۱ و يا و رو یوی یھپ ۱
 ا کانی فر 7
ORK Ne 

2 ONS ggg mI ےس 

 تورج نیمو من لک تیا ی یری کا کیو ےل

 عصر گر رم ساید ےک بر تل ند ار افکرکے سلو ےس

 یف الو روبل 3۳م هل نلرو شاح نوا جت ار سم ان رپ

 ر ۲ 1 روب ص یوا ۱

 ری لول فدا ایر اب لنده فا جی

 کم ات اگر ا وا یک باطل سان کد اتا

 اپ هیچ ےہاترکت داد ترو یک جد هکر اک یکایک ا اکا

 اکر بد طم اک ا امام بش ںوگول بسو کی م سنا ین جا

 شراب ساب آروین
 کیلو تنیس پا کیک رای یگ لکه ت احد ےس یا کیک
 ٠شیخ ناک گا تابناک تار ایک عا نر وجد سرا ےس یش :

 ریشتری ںی اھت و گنہ عزا ےک

] 9 
DEDI 

 یر روس کم نوکر شم راپ الی الل یجب الف ات اب ایل |تا ۰ مم ےس و ےن 2 1 77 2 رس

 در دادید

 ےہ

۶ 

ıı 
 یویرج بب رم 71 ج سیہ دم کم دلم هراپ امن اوج تا اوپک ناو ۳ الڈہ نیا 3 ںی ےک مہ سم ور مر رو هم ہر 0
 عرار ام هر الشوا یز الخ نس نع تم سل اگر نیل شوی رس ِ ۸4 TALAT اس رر °

 al رد پے رے n رو صر ۳ ہمیعھپ ام
 ابف ادم هنس ة ےس ازجو (0) ۳ام نل( رن از مولا درد
 2 9 38بو

 7 (2) (0) ھگم نام رضا ۂروس ھدانرکر شب ہرا زٰد و لشا
 ہین را لت شا یر ی چ یک رعب سس ا عم سش کک کک کرک ر کیا

 | در رد



 : تو سو سان کت و

 ۾ شم نیا نارا روس که ادرک ڈر را دلایل هک تک

 ٦ ور شک کا 1 بک ان مڈل سس تو 202

 نسب 7 مادر »لب بازع ۶ ا تے ۰

 «چ ردم لیفت

 Os ات ساس اینٹ 8
 2 ا ۳ ۲۳ ۱

 ےہ ہ بلط اسم با سا یلرب تگ و ور ہر اوو بجوا ےہ ےس پ

 71 کی 8ص7 کیک
 ۸۶ بردم رش تہب باک کیا ہد ےس ایما کتک با ساک را مد ا

 2 (نارشلانایز

 : نم یک کن اضتروا بنت ام ےہ لوک ان

 4 ساب یر اصاب ےس کو سکه وبه دا گر ازکم اکا زا اک 31 وک 1

»2 
 (نزاغد ےب

۳ 

 ب 71 کر کہ باکس اھت یا ےک ومن اد کرنا روا تاب ناک
 و 2م هر و, ہون

 1 ےل ا سبک یوم تب مار هر املثم سل ھو

 ۱ زيرا کت کتک رک

 یسک پت

 سر اے ان لم

 ۳ شک راپا



 سس یر ۔ وس سس وتم

E, 1 ۱ماغنالا روس گم و دم هاب پیرا اردو رور | تس ایک  

 ارشد روع ا رم شب راو در ر7 سر الثم نیر

 نک طا روس ام رک ہرا یدخَلَرَنَو او 9 ظلم نزاع

 الم ناطرمزلا ةروس ام او غور ۷ هراب ایا 22 102 ۳1۵,

 د الصم جنلا رح ےب روا 6s هد مارو راوی ا

 ای ری پا یہ 073 2

1 3 
 ۳ ممتاز رمو و دلم ایت ترازو مش ) 3

 كی ERG ام نیالج نشا روس ی نوار را ریل 8

 ۳ام نرو تریکعلا رس قم کرت ہرا رن امر

 رب انکے ا فرکانس م ریٹ |لیاتیرت 1

 ۲ سکه منع ں زود کارا بوک ے سود کس

 3 بود شا جرم رک

 هارد را

 : را کاتا ایچ ری باوج اکن رات ا (لئامتثر

 + کد اگے ہا فرم کد ات اب بت وہ انکو و اگر وفوچ

1 

0 ۲ 
0 0 

 سر 19 گو ںوگول نل آرد گیرم ےک ںیئاھٹا
 یس گو لاک کوا ارور وو تاس ناس کر روا ےک IEE لے لا ےرکو 1 ہر

 / روکش ا وخ یکے کوب اک او تے وانا ے ٹاک ا وو د گچ ئل دا ےک او
 کر و ؛ ںیہن انکو اوہ هارد 2

 1 0 اروا ںی اپ لمس گ انا روخ یه ے
 ا (کواد» نآرلا ند ٠ ےہ ںی اھت وک یم

 اب

 رو

 بس () ےس بٹ زس اس

 و وز درو وی ویو و زوج و وب سی ویو تیس



4 1 

 اہ پیک اج ویو نج ری اج ےہ یا حرج رش یہ یر

 ۱ 2 ء۷۱ ٣فا 0ٌَ
7 8 

 رپ نیر آ نسور ید لیا رزان () تا ۱ 2 LIE و یہی ہد سش رش 2 مج ۴

 سا

 ول گر ےہ ےہ رود ور ےہ و 6 زر سرم ےہ کی ےک 2
 ۱ مع نیچعمجارھنللس ترم )٢( ۱۳۵ الق ف ارعالا روس ھع غوکر

 اع سخت وا (2) اش ناامرجخلا روس الم طاها کم ہال عر 29 ویک : ۱
 - اص نتو (م: ہم نالہ لحنلا موس ام رام هر تل
 سر مو (ج) ۲۹۵ نال خروس اتم وا 2 لم
 نمک سم ( ہم نیالج تط هرس عم کرام
 یب ر و نع لیک () ھ7ل نیل ترخزلا ارس گم ایر اھ هم
 اِ (م) دلم نام سستلا هرس مو طظ ہراپ تم
 ۳۳ لا مرا روس ام نوکر 1 هداپ ناو شه

 را ند ےک م ايه سر اس او ارب تب ا اهر 2

 ی اوس قلت و یو لاما ےک نا
 بتانا یہ ایک یی لاو نکے نمای ناسا ینو ےک تاک
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 با باپ ےک اھت سا | | شرافت ند ند
 2 کک سلاد نی لیبل “ ار ناشر یت سال 2

 راج ناریل ادرک وک

 رکاب فکس واسط کام بلت اکا
 لا گیری اما یش مع نی کک شان ےس
 2 ےہ ےس کی 70 و اسےک ات تارک کرشن

 ٤ ور لیا ان تر فساد سو او تآ سی ےہ لاو فا

 (نزؤینآ نادر ۳ .rons نو
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 چ یوم ںی شود لا تیاری ب بلع ارم ےس ناطیخ نسیم

 ایوبی کاملا تور) ؛ ےہ وت
 نالی رباط کس ا ےہ ا کرکت نایت او طب نت 6
 سدان یوم نیو( اینا ہد ہکے ترک

 لوکس ومد روا ےئار کا وک طق ن اے لایت کرک پند سرکه این اب 3
 ےار او کروم ےس نادیتامر سانتی ب لیدر صد رف ےک 3

 بتذلارا صا کوک نرو او یو طسار یکم انمگت ات انار کک اید 2

 ۱ :لئاھنالم ےہ یک

 | گرا ےک نر وج بیتا پدر ناطر ں ترو سستا
 ماهان کپ نت ناطر لا ٹیکے انکا )

 برق تور کف رش شا هر اکی خوا ینگ ےہ ادیب

 کے تیاور ے ر وسن لاک تت ١ لرسر لات لاق ةيووعسه ربا نک

 تن دتر مکس الو | نمرلگمامردسوریلع لماما
 نیلا یتا مکا ناس ضرب سم | نیل نم دنییرق ہب لک دق دلا دحا .
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4 



 تینوح تہ ہنس

 نایب کت نایت ندیم
 و IE e اس اپ ےک کے دا لروح روشی برام فورم

 ےک پن ید ر روغ کا ان اطش اب کک1 کے ضد کج
 ساون رگ انٹر ام بار کن کپ کاک ایپ آن فیش باک
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 پل س ںیہ داما تربت ا او فک آے ےس لو ےک

 (نزاف یف نسل نیر خر

 0 دکن باطن رگ ندا تیت ©
 و رو ھا ور

 ا لمان یتساد غز نامش ا رانا انآ ام ہری
 نا کن اطینا انہ یراپا#ل داسو ف ایش ںور نر کات مو ۳

 ا ملا سد اب کن تی ی سو ناو
 اط وری نا یلع ناطے سال عید اما در دا تولا

 (هرگد نئامن) ےس این دیش وو ا ںولار کر تیر :

 ے موش لر فهرست گل
 لرستان داص رب لطف در لوا تالف
 نب ا سوال یکے تکه کرک

 نوار تابثا کتیا ایر کو ز امج سوت ےس اھو بر رکا 2

 راططو پور ود یل ںیم مو کمتر واچ وسواس کل ضا

 ۱ ےن ) « ںیہ اھت لوک کودتا

 زی تاس ےہ فم کریم لاصار ود دا ر فاک اطرد پاک کس رت اتاق و
 بکر مشیت ی تی سا ےس ایک او جی و کا فاخر الع ےہ اکیس و رام

 (نزاغ) ںوہ اپ ر زوو تمادس ےس تقوس ےک سا

 دیک ا ا ہک COE اھل ار اچ وکی اول اون او مک ور ی فا
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 شاردا تلالطو ترلان ے رہ اظ نو ا ےہ ون نوسان
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 بارکد اکا رفع ےگ ید اپن ار ناگوار توپ :
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  2با کپ ےک اھت | اتو
 © تب دو وب تینا ںی
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 اک زن بازم نگر خنس گول روا ید وتو نا باک چ
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 2 روا یم تلاعاکے نہ ایکس و لسٹ لیہ نک از گم
 2 ریلرک برتر وا سا ان ہک ےک ون اسیری نل یر آت اب اک با

 مانور سهام نإ پ کنی ہدف ےن لا بلک
Aرو قاب یک یا نیستم ےکر/ت ری آب  : 

 تموم جم لا ت اھو ایف ال اھت صوت ےک تر
 بس انا کنیت قو سرک مروج مم ںیم نر نین وم اوت امار و

 نره ال اھت تگ رم کت رپ نم دات ردن پک کس مت
 ون ی ک07 ےہ بازغ مو یو م بول را ایک کے ن ول صبا ایرو ک

 باذخ کا تک سب' ے لون تعاوج کیا تاون و ار هر ےن

 20077 لی ںی بازم رب ہود وم ےس
 کب گواه رک ناف ا نا تز

 (نزافر فاز تسمه لت رہے قو ریا
 مت با تار نی نوت اد وچ تلاع بازم فر ک بی باجر
 + نازالار لالا ف رنک اند ےہ ل رر ام

 رو تیلوا ایدڑاھکے ڑک گاہ نیر کل اصیتسا با ںی تیا
 ہر بلط ےہ اک یسلپ بازم تا مپ تیک ار دایر و

 ما کس 27 ےس ںی باز ما لس IL آے وہ ٹو ےک اک
 ئو ایت تص( نزاغ) گیت ےک زار پنا ف یساب باز کر اچ ربا ایآرپ
 ' ۲ اکا خاکی موت کا ںی نقلا نا ئے
 U | بلطم ات ی کت آب ازع تاقارا ےب کار بازم یف 0
 این دلا یر چب هان امو مچ ین تنار بدل مهب نسیل هد ناکام»

 کن که ناسا
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 "ےہ او ںی ازد ےئوہ ےئوہ ےک ےک ھتاس ےک ناوک ما یر اد یو اور :

 -7 ری نگر نا اکر سا گول ےک یک ایبک نا ناتو ے لات قع اناج

 سی را ترک لورا دل لار نا
 کلان اکباذط مع اکا فی مر ےس مارو وکی یک جم ید
 وک درز ک ا اتماروا ےہ لو اکر اک وا تیک 7 ےاجابدریورٹفباذعوکن ا

 ۲ نو رک تک اعلا در بحر نیا طق بسوق اک لان لم سی

 زا لت فو انت لا ٹاک دانہ ذصی ارام ںیتوکا رکنی
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 ۱ ۱ ۶ باس کریم ا

 % دلبر
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 ۶# لاوز یل اب راے جر تاج نم تاب گیل اس سید ارترود تشکر ا ایا اف لی

 رفا تی سپ اناج اہک یک فاضا اس وَ حا ترم یک
 ۱ ؛ ےس یہی احم ےک ںی موٹو د اک

 0 هر ےن وفا سرب الو یکن گچ تورم تاک
 : رو لوتس ےل وکه يا ا

 ٤ٴ نارتو فالف ةدقع اد فیل ںی هضم ناکہ
 . (لاعما تور ) ګدا اود 1 ےررکرود وک ےہ کاک یڑوھکی وج

 رو۷ 7 ى گری باد 4 ےب بارتب رہا :

 3۳ ٠ دیگر یک
 وک ۱ ۱

1 RRR 



 هبایا داش اری ا اات وک اھت ہور فس اکے نا کک ا کیا کک 1

 ای وع نج رفع رمْٹاَمُمِاَرَرْوِرھَس اهو دع یر لا نابلس ۱ ۱

 یکن ایر کلم شو را ےرارق/ہی مرا روز اور ےس نشر پیس
 تک تے 2

 لب تگ روتر وب عانا کد بم ںی ںومام ںولور 3

1 
2 

 ا
 رس وار عع ہرا تل دب هرج دفصاع ی تل٥ | تاک 3

 71 ےک (6 شنب مایا
 ۸طظ نیلالچ رم رسا اگر ۲۳ رای 3

 ساید ساتن تی کت

 من ءئامخ ںیم تیبآق سکور وا ےہ ایک او کام ںیم لو! تی کار

 ۱ + ےہ لر احترپ اب یر ڈا ژلود نا سی ےہ گارد

 ۱ ںی باور نکے ک شرت سرای 2

 شاخ قسط کل ط تفاسارچ ی ےل ت د تمماکت قید تر(

 رپ ںیہ ارپ وکر کن ہک ےس اکی تم زو نیر اور از زینب
 ا اس گنا تو رد
 هام را زا روا ےک بڑ اےک دوم ےس ناپ فو ور تم یھب ن ام اسد اسکا

 روکے انت یارو کدی نا تضاد واک

 لیت از اھت ل اھ اکر ام ا

 رفیع لاو روات ٹاس ما 191 کیل اوز ےس یم یت ی بر هرجا اس ںیہ

 یو یو یو و ہو و

 یہ ہور رو ےس رہو رے

1 1 7 

E SAREE 

۴ 



 (اگداضو نارا نام ) ابر ںی انت یوکے چو یکے اج

 (ناعلاردرد ننوے فر پیت وک سا پدید 3

 لین تمہ فرح تورو ترش سرابتعا کت نر ۲ 6)

 ول او فط کن لو بیر توفیق 2 اب بیشتر نوا

 ضیا عمیق تداع کن اض ی یت اج نی منت ساع رت

 زلف ے اپ بل احلا درد ١ ےس آه س یڑاگر ارز ترق ےس ںی فلک

 ٹو اھ عار ا یا سکوت یا تاج نو نیا تا رپ لی راس بج ںی
 ےس لورم ی ےک لاو بت سرگرم

 ےک اکا اج لس رر مت کے اپ سرب

 : اےک وراپ ر٢٣
pe Aft Ve GGL I ۳ هرب نیججارلا مجزا او یملا نسم یا هیر یدان ذا بریا (لر | تایآ و ضص عج یک و ہا : 
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 ںرشس ستر شمس سسر سر سس مس دشت رش تب

0002 ۳۶ 
 + ہر نیلاب عرس )لم رک ۳ عراپ سا
 7 کربن سال پرو ترک اخه دا تیک | تورش

 روا وہ یک ناپ پس نک تفت رس یک ضا تیعم
 اک ڈر بک ےس اس الاب وا تزعللمنایحمکادبذ زر انک هر رو

 یس ےن تر درک سش یت رک برش کر کرک کد



 کج وت وہ ہت ا و ھوا

 ہتھ سس
 هک و واچ او و قرن رس و او و او اڑ

 رویم ۳ 2ر 7 وو ےل اکا ا 7 7 نر

 کاپ فدا لات يا هک و روک ا اس ےک ن رگ
 اد فیل رج تگ | ےرنب کا تہ ہد ای برام وک دس الکول ترطع

 ںیہ تاک هر نوکر بن مدنی دی تح ساو اکا تک
 ؛ےس ا روپ شر ھر اظب یونی خود نو پاک

 شاپ سای ب دلا ف بج کرت لر مند
 ر ے0ا طه ادب یی ہو تک نا او

 ینا اند ےس لات مهر کوہ مول ںی تر کرا تیلو تی لاتا
 ها ےک قولت یو 1ک ںیہ کوک اوت تی ریو هر کتیا نوکیا

 (یہی* 0 ے ا ےک نواب ھ27 الا سیصد ورد یی
 گرم ۳ ف تیر کیا لس ےک یل امت هستم بکش

 لای کی نا ان بهر ےضاس هام حت * زہ یک بلب انک

 ےہ رانو ی ا بسا ضرر 2 ۸ تس ارد کر مک تے

 تاک بس لا هه یا سکا تاک ۰اے رات س اوترو کم س۲س

 دن ای طا ان کک فا صاف تر ےک ںی لوی یا
 شقر 0س ےل

 نا نا ای یر اس طا ناز
 . [ ۲۷بار ۲راه راپ]
Dlمر ےہ هما نود نم تو دعامو دانا  IS 

 ا ان یر A) سنین هرس 0ت

ْ 

٤ 

1 



 دور
 14 نیلاب ضاغز نما روس ام اکر را اکڑ کما کو ا نئ نم ِ ۱ مر وار 0

7 f 7 4 رر0 رک  7ےہ وور م3٠9 َ 
  ۶تم. ت۳ )نی مک رم ورق طرف رے ووفر و بر

 گل شم نالہ فاقحالا روس اقرار هاب نو +

 ابو ذر اترا ےس تراب اقرار کارتی | ات رشت !

 اب ورد! ب ا ےس نا ہیر ھئاس ےل نا ںیم کک دہ عدس کرا

 رکود اکیا اپ نکے یبا رکے ہداش یمن تیر
 پان ےس ںورظن راجو ورک و ےک برد ب اوترو ولے ریت یر شاکر لا رخ
 تی( کن یا ںیہ ےک ت یب نے لاغر ایڈ بسر
 راج پان وت کب ےس نع اول روا ممتع رو و ر

 ۳ ےب رات تای

 : ۱ : یہ باوج نیم کوت سا | رای عو
 وک 0 امن ےہ ںورظن یکن اوکر تاک نکو وا یے پہ لوٹی ناز نبانااأو

: 
2 

3 
 نانی E DE E EEE E E EEK E تنا روتا وا کم کر

 بام ےک نوک وا اگے اماید رام عوض کس کم گۓ نا
 ( نلالج روعسا لنت وز کس رود

 زا کز سم رقم هکر برو ےک ید ارد بیا

 ۱ ۱ (لاعلا تبر) ےہ ہک

 اب تیر ون مادع دو ا تہ نام ےہ یف ا اھ ارم ےس تب اش

: ٩ 4 3 3 3 0 3 ٩ 1 ۵ ٣ 5 5 © 
 اڪ و زایتر'

 , روا

 وي نرگس ا دور اکہ جگر کے بلطما اولس یہ
 سی یر تل



5 
 اف سن اراب دود اس کا تیر قت نور باس

 2ک لا تور نوت لر زا تام تا ےک

 سده وتو مد تاک

2 
3 

 ن0

3 
2 

 و ۵

 کالا 7-7 8080071 ھ تو
 ٠ ۱ نع نلرم ناترٰعلا روس لع اوگرا هاب رک و

 وک

 ٤
9 

2 

 ۴۵۴م

 بوس( ۵) 24 نيلام ےٰنحرلا روس الع ور ۲4 هداب ناھ نل درو تا 2

eروس هی نار اراپ ذی نیمو یھب “الا  

 ور روو و ES و مس ھ31 شا

 ابْیتيثا دوا لحجم امرت عل نا عوف فیل کلم نبلام کالا
 £ 26 نام لم زما سد ہوس تہ تورم 49 ورم 2م

 0 رحم ہہ مر

 : مام اب راحل ةر ع ور ۶ هل ا هنر 0©

 |٭ ۸۵م نیلام كابر ا روس طاع ئ 077
 ۲ م ناا ان روس عوار ع ہرا اود تاک الا تح 3

 ۹۱ نیہ رکنا خرس مهر حک رپ

| 

 ا

 وب وب بویر جو بر میجی بیپ بی بیم مرور مپ بیپ ویو ومبر بی ببریم جم مووی ج ویو

ESE SEE 
 ۱ را سش سسر اس سس ست کس کس یا ہک تم

OE Oںی  



 شییمپسپمش شیپ رر یری
 شہ

 اج تنش ساب تپ ناک ات لٹر ا قاری وے اد ٹی
 سس رت 7-7 تم سرا

 ربتجآروا (انکت انس یز رم رو مور کے ار اگ رک

 بتا که ایدہ طا ٹک ناسا زم

 رفتی ےگ ںیئاجی وک زاورد کس ا اس میر لوک رسا

 تیپ باب )خیل ود کج را کیسے سیما
 نبا طع یکن او اے اوہ طز و رب ناف نام
 اف لک تیر وا یر ولدت سم یف دام گیج بکن

 بس اب بی تین ترا اوہ ہایس کت یت
 ده کبریت کور آن تموم [ اینو
 ماست ےگ دو یراط تار لاوحا فلم ناز ور کت مایت کیس

 بیل خرس سن ےک تک اوت 12 ببرم تراک

IO leri,2 تت رسوا نازل درو تءاق ا  

 یک ےہ

 SIRR یم شا ںی یر تا ست

 جن ںی تپ ور ھر
 بی

3 0 

3 

 ںیم ست ار نھ و و

 ترک ملل کلبه نوک دف سا رای گن ان

 ےک نشتر یا جا رب گر گری او اسم
 رک اه رسو ےس ترار مالا ےب يسلط اناولا نولتم ےیل لعل ره تراھ کر تاک اط ا ات یک

 بول وایسس لاک مج کوہ لگے تر کت یار
 ڈس جم اگے ار ھر ھت اگه سگ تیک ام ہایسض خرس نام لار

 اف + تتقشفار مس فک ساب طی کم رس

 سکه کن لاس نی رب کیک ری کنی زاها هر قم تر
 نرل نایب هگس نند نایب هل نا ناب هلم دیش نکن بد تعامل ور یارک لس

 کس کا کس ضر ضر و یز شی ہہ ہہ

 کیس کر کرک تک ت یز

 ا ا

 عدیل



oyی  

 ےک ےہ یر انک یم سی رگ اس آں جی لاک ابا نم ےک 3

 ٠ او طا ےس اچار یر دا ےہ لون اس ےک ازاد نما ینو نس زم

 ء ےل بسی دتا یی ےو ٹیھلوکت اپا ےہ تف اار :

 رعب ےک ۴ ہر رر ٣ رس

 روا مم او ایارنوک ےہ اناج ابد اش الصم درب هک اد لیکر ناس

 تشکر هدر لوک رب مرہ دير مارو ا راس یش
 ےل کے فر ایٹ اکو اےس سا اپر لوھوک ا رکی چست 1۳
 رہا اھت پیڈ اپ زا و
 اما ساب یا سی میگن ملیر مل ققش کت آو کم

 ۲ ماگ همان رک کات ام ےس قضا تی
2 

: 1 

4 

1 

 ار .

1 
: 
۴ 

 2 کی ہاکی ین اکہ ہہوا تو باجوہ بات

 لالا ایا ایم ان قاق ےہ راف ےس نک رش سر ار کام اکیس 1

 ؛ ملا قتل لوصتو

 لک اوراد
 مار اک اک وراپ یاد ےس وہ ےک

 | روس "رد شم نل

 نگر ارز ےک ت سایت ہٹ ۳ ۳
 کب ےس بنی تلاع قشلهدروا له ید سیم تلاع شل تقر لا لو کده ار تلاع ین نت یا سا س

 اچ نقلا نایب هل چم قاعلاتدم هل
OE OE OEE EE OK ۹ 



 ی و و وج

 2 رس تیپ بس نرم ارم | تان عرش شف ر رش لواززج ےک تیآ

 ۰# 3 ےہ را اظ سیار لوار زہ

 E تلا لیبی تاتا ۷ر ےہ فض تکنو تا اش نر

 را وو وو

 ایگ کراط شف نا وہں لا ۸ ببار بارخ لقت کا شہ ےن ا

 سر: تیس ہد نم او و قرر 0 ےس

 و فوح ا نم ار کسب سانلا یرت ےہ کورم ےن رطح ےک ں وہ ںیہن سم

 اہ ئی تل تب فو با سلا نمیراکسدرمهام

 یس میری

 دن کن از

 7 2 و٢اعو 77 7 اب |

 مد اش رت نا ار لد تھ

 لاَ ین بک ئل سم

 ةدچسلا هرس ۱۳, توک اعراب نو انب ےس تل ا دم عر

 تی ھو اس و مت وج

 اسم نیب راحلا ورو کع ولر ۲۹2 وراپ س ف

 لان سیا TT نت

 ںیہ تو و
 رہا

 هه عراوت یی تایآ نا

 0ھ ی۳

3 

۶ 

۶۴ 
1 

 سی یس عل
 ایا تاب اوج راچ ےک رانا |لاقغر

RRR ساس 



 ی ايم اي بز ان

 و ےک ےہ لو سش اف ات

 رج ےس شرافت قند تکرار ھو لوط نرو ےر ابتا ےک ت اک
 2 راز کار کس از سا کیا و رس کول 3

 )3 گیم ںوس ورت یت نو کمک ا

 ۹ ے سپ قا کود ازم نون ییا ںی ترق قصر فض یمن

 تو ےک

 ترم وع )ٹوای یاح نمد و

 ١٤ولصعلا

 درج بار لاو ناب باور اه اور
 (یبظیفضقر علا جور ) لا

 این دلا ٰیاحیلصی بر

 نوکیافوٹومراُم اعوفرم 9ربرص فا نع

 رم ( قبلا خا )سصحاد

 مرر اعلا در

 ؛ هبسدراو سی تیبا اکہ لم فیر ا مک جب
 در تاور ےس فر يلا تع ولر لٹس لات یر دخلا ںیعس فا نع

 نل ںد سا ےس ا ینا ل وسر ک رقم ناک مرد نعر ماسر ہیلع یلص رد

 o اکر رقم کج ایگایکل اوع مریلا !ذهلوطاام هنس فلا نیسُح

 جیم اد رک تنبل | هدسیننل یذلا» لاقف

 27 فسا بم یاد اشیا مو

 پر ند ناب یری بز بت

 اینک (ںی تقو تچ کرک

 2 از ییا ےب از اخ نک !س

 قم کنار رایج تہ گر محار و تنا يا وک نر رم رب ناصر واژن

 ازز نوتومو وو خرم ےس و ہر رر رات روح

 ا مت اتار نیزه نوور ہک رهظنلا نیبامرا هتک ینم رد ]یلع

 اس کرد

 و یر اتو فال بب فتو ےب لو پاشا فال تر ات لا

 و نوا اڑی نو یں ادم نمت یم ار رہ ب لون پ ناک ب خا ایپ
 ات سس سیشن وو بری ور وب رہ رہ جو



N 

 ۷ ہچسس
2 

 . نو ات ما وت طا بام وب توات اف شا بار 0

 راز یاں تابات وا الا از ای لیوف یم وم نر ری

 تراس اتکا وات و افت کن ایی گرگ ایکڑ کاو لا بیای کلاس

 (نرقلانایر ےک ابال ککے وپ

 رله ا تمام گی

 (نیلبمیہء) «سپ زات ق رک 12م ۷لاصازہ کا

 آہ یس را نامر ولا تپ ےب تسا می رام ےس موب ںی تایآن ا 0

 ی لا آو 1 باغ ںیم ما ےک مام یتا ب رم

 N ھو وس

 0 ےس ںیترکاڈ ارپ سو تب مارکت

 3 و ںیہن ما ت بیس مایا ۱

 : ۳ ای ےس امنگ روا شی نو
 ی سد ارم نوا ت فرود ا ت تک رن ےس ناسا یت آو روا

 و رھپ یہ ےتال فی شل کک یز ے نا آر یورو ما ات کت انکا ترت
 . نو < لاہور ند کلات | تکرس ادا ےئاج دیار پو اس آے نیز

 : ںیم مادام ہک شرف ےہ لم ااکے اسم کراس اپ نیا ےک نی نس رت 3

 تی نوا ربطی کلا اوآے پا[ تنام ر

 رم کی رس ےس نه ےہ نآباکت دام کک تم خرس گاز 4

 یش ںی رات فرد مآ نو کا تفاوت کت فرد

 ا a شام ز ها ۱

 یس کت ایک ں وی وف کای هدا زا تز :

 یر را و رد ور ویو ویو ور و و یورو ویو



: 2 ۱ 

: 3 
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 ا ارس لاو سر وکیل وشی ا © | تای :

 دا

 سر یاب نرو یوم کارد وهم( چ هلند
 1 5 ۳ام نار طا روس لر اع داپ
 وج هم رم 7 ے ۰ ce مص

 باتش وکں واور ےس یم ار این رکے سوارا نیت سران رفت

4 

2 
2 

 از یف ا: لیکی تتلو
 7 هاب لو فط کے سود کارکرد ما نو اد اک یار لیتو
 انب سیر اتا هل راک یم ا وک افکار شا مو ہتش زن کار رک ینگ
 : (یراسو لصر
 : ؛ پینا یتا مے کاروان رای لالا السر دارم ےس السر ںیتی یر د @
 ترک یی مرگ ہل ےب ایگ ایچ یر ہوس وال فر کرایا ہک مستر
 ۱ ۱ ۱ ویکھ وہ



 چکر ارد ا ےہ داف موق نم موت کم سو ت زم قادصم کن رت ای ۲

 0 ا
 وی سم ہی اپ ووا ورم نئ ا ظر رےہ قوم ےک

 تعا مر الق( ) 0 ۸۹۸نیز نوتمومل ا روس ا وکر اظعەراپ

 و نی( ندیم وخ هوس المعارف
 1 روش لر رک اراپ تا یا ناصر ایروان ۵ف

 این متر ہہ رحم موم لب (م) طفحم نیلاب شیر ذس

 دعوی (ه) 2م ناف فاقححلا هروم ۳ مال ام ہرا ابا لَش
 رو وضو روم
 نیلام تایدا دلا هوس دعا يا

 ها شب شف نا م مار مر )ام
 هم زر پیو دام (2) امنت ر متا هرس شابک 8چ

 ٠" عازم اسلا مدس ع انور مهراب واع

 تیا بنت بازم نبات تا | اھ ورش
 وون نو نامت فرم ںیہ رق کدام موج چی نیم قایم ایس
 رام نمک رتا کے تم ٹک ام نت فن یک ر
 م جزا تنع ASIL تاب کسر کئ اس ےک

 رک( دلایع زا ت رعت شش روس وپ روس فاو روا بد
 نون روس ایکس ات ملح ےس ا ےہ ایکن ایرنا نسل دپ تو

 ؟ 1 3

 دام رگ ند امت تی آبی اساس دام مت کیتا
 تین مر طلب نا ےک ا ایگ کپ بازم نوک

 ی ی قم عبد طب ات وب کا



 ( نیب شم ام ےس ںیہ اھت ی وان
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